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20. GODINA HDZ-a OPĆINE LOVAS
18. ožujka 1990. godine osnovan je odbor Hrvatske demokratske zajednice u 
Lovasu, a 31. ožujka iste godine u Opatovcu. Ove godine tako obilježavamo 
20.-tu obljetnicu djelovanja ove, najjače i vodeće stranke u našoj općini. Ak-
tivnost HDZ vidljiva je na svim područjima. Članovi temeljnih ogranaka i op-
ćinskog odbora HDZ sastaju se svaki mjesec, a po potrebi i češće. U posljednje 
vrijeme bilježimo i sve izraženiju aktivnost Mladeži HDZ. Kako saznajemo od 
predsjednika Općinskog odbora Željka Cirbe i predsjednika temeljni ogranaka 
Stjepana Milasa i Ivan Mujića, te predsjednika mladeži HDZ  Stjepana Mađare-
vića proslava ovog vrijednog jubileja obilježit će se krajem travnja ili početkom 
svibnja ove godine. S. Pančić

RIJEČ UREDNIKA
Događaj godine, par exelans, za mene je novogodišnji koncert bečke filharmoni-
je. Pratim ga s osobitom pozornošću i oduševljenjem desetljećima. Ove godine 
doživio sam teško razočarenje. Prilikom izvedbe čuvenog Straussovog valcera 
„Na lijepom plavom Dunavu“ najavljeni su krajobrazi iz svih podunavskih ze-
mlja. Prikazane su sve osim Lijepe naše, unatoč činjenici što je na koncertu bio i 
tadašnji predsjednik naše države. Posebno me žalosti što je prilog radila televizija 
Republike Austrije koju smo svi smatrali više nego naklonu nam. No Europa 
Vam je to. Na unutarnjem političkom planu bilo je više nego napeto. Inaugu-
riran je novi predsjednik države. Eskalirali su prosvjedi radnika, seljaka. Svi se 
boje grčkog sindroma - „Dužan si kao Grčka“. Kako živimo u poljoprivred-
nom kraju riječ dvije o seljačkim prosvjedima. Mišljenja su podijeljena. Jedni 
ih podržavaju, drugi tvrde da su pretjerali. Osobno mislim da svi imaju pravo 
na prosvjed, pa tako i „seljaci“. Nismo li svjedoci svake godine raznoraznih pro-
svjeda. Prosvjeduju i oni koji ništa 
ne proizvode, odnosno doprinose 
društvu – primjerice raznorazne 
homo i gay skupne. Dobiju oni 
vrhunsku zaštitu i vrhunsku me-
dijsku pozornost. Naši seljaci, 
neka me krivo ne razumiju, ako 
ništa drugo, zaslužuju to jer ipak 
nešto proizvode. Dragi čitatelji 
„Lovaskog lista“, nemojte da Vas 
dnevno politička događanja ome-
tu u proslavi najvećeg kršćanskog 
blagdana Uskrsa, provedite ga u 
radosti i veselju, unatoč svemu.

SRETAN USKRS, u ime cijele redakcije želi Vam 
S. Pančić, gl. i odg. urednik

mailto:tanja%40lovas.hr?subject=
mailto:mario%40lovas.hr?subject=
mailto:stjepanpancic%40net.hr?subject=
http://www.editio.hr
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Tim riječima 21. ožujka 1998. godine ispratio je mons. 
Marin Srakić, tadašnji biskup nakovački i srijemski, danas 
nadbiskup đakovačko osječke nadbiskupije 67 mještana 
Lovasa koji su ekshumirani iz masovne grobnice na lova-
skom groblju. „Njih ćemo otpratiti na posljednji počinak 
a mi ćemo nadahnuti nadom za Krista Gospodina uskr-
slog podizati svoj Lovas, brinuti se  o svojim obiteljima i 
graditi sebe, graditi svoju svjetliju budućnost“ – istakao je 
tom prigodom mons. Marin Srakić. I ove godine prisjeti-
li smo se naših najmiliji, ovih ovdje, na lovaskom groblju 
sahranjenih tako i onih naših dragih Lovaščana sahranje-
nih diljem Lijepe naše Domovine. Prisjećanju na stradale u 
Domovinskom ratu uz obitelji, rodbinu i brojne mještane 
Lovasa i Opatovca nazočili su izaslanstvo Vukovarsko-sri-
jemske županije predvođeno zamjenikom župana Željkom 
Cirbom, načelnik općine Tompojevci Gabrijel Kujundžić, 
načelnik Općine Tovarnik Jakob Asić, izaslanstvo Opći-
ne Lovas predvođeno načelnikom Stjepanom Milasom,  

OO HDZ Lovas, Udruge građana Lovasa i Opatovca te 
učenici OŠ Lovas predvođeni ravnateljicom Julijom Baltić.

M. Peulić

Lovas, 21. ožujka  – godišnjica pokopa 67 mještana Lovasa……

NEKA IM KRIST USKRSLI BUDE NAGRADA

„Znamo da nije lako svjedočiti, ali od krucijalne je 
važnosti za tužiteljstvo da svjedoče Lovaščani koji su prošli 
ratne strahote u Lovasu“ rekla je između ostalog, nakon 
nedolaska na svjedočenje nekih svjedoka, gđa Nataša 
Kandić, izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo 
iz Beograda. Načelnik Općine Lovas g. Milas susreo se 26. 
ožujka u Beogradu s tamošnjim veleposlanikom RH g. 
Željkom Kuprešakom te je dogovoren susret, 15. travnja 
u Lovasu, sa potencijalnim svjedocima na kojem će se 
razgovarati upravo o važnosti svjedočenja. 
Podsjetimo, suđenje u Beogradu za zločine počinjene 
u Lovasu počelo je 17. travnja 2008., u dosadašnjem 
tijeku suđenja u dokaznom postupku ispitano je nekoliko 
desetaka svjedoka, među kojima preživjeli mještani 
natjerani u minsko polje, članovi obitelji stradalih civila, 
kao i ondašnji pripadnici srpskih snaga koji su sudjelovali 
u napadu na Lovas.  M. Peulić

Nedolazak svjedoka šteti tužiteljstvu 
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Teška gospodarska kriza na nivou cijele države dovela je i 
do privremenog stagniranja najavljivanih kapitalnih pro-
jekata. No, ohrabruje činjenica da su sredstva Ugovorena 
te da smo iz Uprave za regionalnu i lokalnu infrastruktu-
ru  Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga 
gospodarstva dobili informaciju o očekivanom pokretanju 
aktivnosti.
Tako se u drugoj polovini godine, kako je najavljeno, oče-
kuje raspisivanje javnog natječaja za izgradnju višenamjen-
skog objekta – Vatrogasnog doma s prostorom za udruge i 
komunalni pogon, za čega su u EIB II programu ugovore-

na sredstva u iznosu od 3,125 milijuna kuna. Isto obećanje 
dobili smo  i za projekt sustava odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda (ugovoreni iznos od 15,6 milijuna kn). 
Direktor agencije za vodne putove Vukovar Miroslav Ištuk 
izvijestio nas je da se nastavljaju i radovi na Zimovniku u 
Opatovcu, za čega je u 2010. godini osiguran iznos od 1,3 
milijuna kuna. T. Paša

Općinsko vijeće Općine Lovas doni-
jelo je Odluku o prijenosu vlasništva 
bez naknade Hrvatskoj elektroprivre-
di d.d. Zagreb. Radi se o elektroener-
getskim objektima u Poslovnoj zoni 
„Lovas“, ukupne vrijednosti milijun 
kuna. Prijenos vlasništva nad elektro-
energetskim objektima nužan je kako 
bi se stvorili preduvjeti i omogućilo 
priključenje na mrežu kupaca elek-
trične energije tj. budućih poduzet-

nika u poslovnoj zoni. Naime, radi se 
o zakonskoj regulativi sukladno kojoj 
se svi novi potrošači mogu priključiti 
samo na elektroenergetske objekte i 
mrežu koja je u vlasništvu  Hrvatske 
elektroprivrede. 
Rješavanjem ovog problema je stvo-
rena pretpostavka za vlasnike gra-
đevinskih parcela u Poslovnoj zoni 
„Lovas“, budući da su tako nestale 
prepreke za ishođenje građevinskih 

dozvola. Tako se prema riječima Ma-
rijana Burgera, direktora poduzeća 
Citrus, u ovoj godini očekuje poče-
tak radova na izgradnji vinarije. Su-
kladno potpisanim kupoprodajnim 
ugovorima, i poduzeća Arator i Agro-
Lovas očekuje pokretanje aktivnosti 
na izgradnji preradbenih kapaciteta 
za voće i povrće, odnosno distributiv-
nog centra za voće s hladnjačom. 

T. Paša

Poštovani gosp. župane, svjesni vre-
mena u kojem živimo, svi se nadamo 
izlasku iz krize i skorom napretku. Što 
građani općine Lovas mogu očekivati 
od Županije vukovarsko-srijemske,  
Vas osobno i vaših suradnika?
Općina Lovas ima jasni program i 
strategiju razvoja, kako gospodarstva, 
tako i komunalne infrastrukture i svih 
drugih segmenata društva. Vremena 
su teška. Svi započeti projekti će s na-
staviti provoditi, doduše tempom na 
koji Lovaščani nisu navikli. Županija 
daje i davat će potporu svim projek-
tima, kako u Općini Lovas, tako i u 
svim drugim općinama i gradovima, 
napose onim projektima koji rezul-
tiraju novim radnim mjestima. Si-
tuacija nije lagana. Krizu koja nas je 
zadesila možemo riješiti samo radom i 
pravim projektima. Unatoč krizi ima i 
nekoliko vrlo dobrih poteza u gospo-
darstvu Vukovarsko-srijemske župa-
nije i to raduje. Tu, prije svega mislim 
na uspješnu privatizaciju VUPIK-a, 
gdje nema otpuštanja radnika. Tu su 

još i „Borovo“, Sladorana Županja, 
Tvornica kombajna u Županji, pa u 
vašoj općini „Arator d.o.o.“ i „Triko“ 
i još mnogi drugi. Raduju i nove inve-
sticije od kojih izdvajam tvrtku „Adri-
atic“. Vrijednost ove investicije je 20 
milijuna EUR-a. Ova tvrtka uskoro 
će uposliti stotinjak novih djelatnika 
i osigurati novi i siguran posao tvrt-
ki „LUKA“ Vukovar. Sve su to pro-
jekti koji ulijevaju optimizam čiji se 
konkretni rezultati već vide. Naime, 
rast nezaposlenih u našoj županiji je 
oko 10% dok je prosjek Republike 
Hrvatske 20%. Zahvaljujući hrabrim 
investitorima, otvaraju se nova radna 

mjesta i to je prioritet Vukovarsko-
srijemske županije. Naše je da stvo-
rimo uvjete za isto. Tu Općina Lovas 
predano radi pripremajući kvalitetne 
projekte za buduće natječaje, kako 
Republike Hrvatske tako i Europske 
unije. Ono što nam predstoji je ula-
ganje sredstava u kvalitetnu pripremu 
projekata koje namjeravamo nomi-
nirati. Tu svoj doprinos moraju dati 
Vukovarsko-srijemska županija, jedi-
nice lokalne samouprave (gradovi i 
općine), razvojne agencije – HRAST, 
VURA, TINTL i druge. Zajedničkim 
radom navedenih i u suradnji s resor-
nim ministarstvima Vlade Republike 
Hrvatske siguran sam da će većina 
naših projekata proći i dati rezultate 
koje mi očekujemo, a to su, ponav-
ljam, nova radna mjesta. Općina Lo-
vas na tom planu je uvijek prednjačila 
i siguran sam ta će tako biti i u bu-
duće. Dopustite mi, molim Vas, da 
putem „Lovaskog lista“ svim građa-
nima Vukovarsko-srijemske županije 
zaželim Sretan Uskrs. S. Pančić

RIJEŠENI ELEKTROENERGETSKI OBJEKTI U POSLOVNOJ ZONI „LOVAS“

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 
PODUPRIJET ĆE SVAKI DOBAR PROJEKT

UNATOČ KRIZI VELIKI PROJEKTI IDU DALJE
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28. rujna 2006. godine potpisan je 
ugovor o izgradnji akumulacije „Opa-
tovac“.  Radovi na izgradnji završeni 
su krajem rujna 2008. godine. Naime 
26. rujna 2008. godine Petar  Čoban-
ković, ministar poljoprivrede, šumar-
stva i vodnog gospodarstva svečano 
je predao akumulaciju na uporabu. 
Tijekom 2009. godine otklanjani su 
tehnički nedostatci i 16 veljače ove 
godine izvršen je tehnički prijem 
akumulacije i započelo punjenje iste.  
Time je završena I. faza Pilot projekta 
navodnjavanja Vlade Republike Hr-
vatske. Ukupna vrijednost projekta 
je oko 40.000.000,00 kn, a na I. fazu 
(izgradnju i akumulaciju Opatovac) 
otpada 16.380.652,25. Prvi rezulta-
ti ovog projekta očekuju se tijekom 
2011. godine. S. Pančić

08. travnja 2008. godine osnovana je Udruga korisnika 
sustava za navodnjavanje „Opatovac“. Osnivači udruge su 
VUPIK, ARATOR, CITRUS, AGROLOVAS, i obitelj-
ska polj. Gospodarstva. „Raduje nas što je prošao tehnički 
prijem akumulacije i započelo njezino punjenje. No, to 
znači i veću aktivnost osnivača Udruge korisnika sustava 

za navodnjavanje „Opatovac“. Naime, potrebito je izvrši-
ti edukaciju budućih korisnika sustava, izraditi poslovne 
planove, nabaviti i instalirati opremu i, konačno riješiti 
način korištenja ovog sustava. Očekujem užurbanu aktiv-
nost već početkom proljeća ove godine.“ – izjavio je Jelen-
ko Vlajčić, predsjednik Udruge. S. Pančić

Željko Cirba, dipl. ing. – zamjenik 
župana Vukovarsko-srijemskog: 
„Akumulacija Opatovac puni se već 
više od mjesec dana. Punjenje iste 
trebalo bi trajati godinu dana. Kapa-
citet akumulacije je 950.000 metara 
kubnih vode što je dostatno za na-
vodnjavanje 500 hektara obradivih 
površina sustavom „kap na kap“. Uz 
to otvaraju se mogućnosti razvoja 
športa, lova i ribolova i turizma na 
području akumulacije. Nadam se da 
ćemo te mogućnosti u skoro vrijeme 
znati iskoristiti. Punjenjem akumu-
lacije  otvara se pitanje upravljanja 
istom, što ćemo riješiti ubrzo, kao 
način korištenja vode za navodnja-
vanje. Paralelno s ovim projektom  
radit će se još jedan vodozahvat  iz 
rijeke Dunav čime bi se osiguralo na-
vodnjavanje dodatnih 200 hektara 
ali bi se omogućilo dovođenje vode 
u „tompojevačke ritove“, akumulaci-
ju na Grabovu i druge akumulacije. 
Sve to otvara mogućnosti unapre-
đenja poljoprivredne proizvodnje, 
koje bez pravilnog sustava navod-
njavanja nema“.

Stjepan Milas, načelnik Općine 
Lovas: „Tehnički prijem I faze Pilot 
projekta navodnjavanja u Opatovcu 
obavljen je 16. veljače ove godine i 
od tada se akumulacija puni. U me-
đuvremenu su otklonjene sve zapre-
ke za tehnički prijem (cijevi plinovo-
da i sl.). Prema informacijama koje 
sam dobio od predstavnik Hrvatskih 
voda svi radovi na pratećim objekti-
va vodozahvata bit će gotovi do kra-
ja lipnja a cjelokupni  sustav do kraja 
godine. Već početkom iduće godine 
korisnici će moći koristiti sustav.“

UDRUGA KORISNIKA SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE „OPATOVAC“

Opatovac, veljača 2010. godine….

POČELO PUNJENJE AKUMULACIJE OPATOVAC
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Kao što smo već pisali, poljoprivrednici s područja Opći-
ne Lovas zabilježili su značajne štete na urodima i trajnim 
nasadima, koje je prouzročila pijavica i orkansko nevrije-
me praćeno ledotučom u srpnju 2009. godine. Iznos od 
50.000,00 kn doznačen iz državnog proračuna samo je 
manjim dijelom  (2,6%) pokrio štete nastale na urodu i to 
isključivo fizičkim osobama.
Pored navedenog,  komisija u sastavu: Ivan Poljak, Jelenko 
Vlajčić i Darko Grčanac evidentirala je i velike štete nastale 
na trajnim nasadima vinograda, uslijed padanja stupaca i 

žice, oštećenja trsova i sl. Utvrđeno je da su značajna ošteće-
nja nastala na vinogradima četiri obiteljska poljoprivredna 
gospodarstva (Krešimir Kovačević, Mario Kovačević, Ljilja 
Vlajčić i Vilko Đaković) te dvije pravne osobe (Podrumi 
Krešić i Citrus d.o.o.). Slijedom navedenog upućena je za-
molba Vukovarsko-srijemskoj županiji, koja je isključivo 
za pokriće troškova sanacije trajno oštećenih gore spome-
nutih vinograda odobrila dodatni iznos od 50.000,00 kn. 
 T. Paša

ODOBRENA POTPORA ZA POKRIĆE  
ŠTETA NA TRAJNIM NASADIMA

Općina Lovas ovog će proljeća postati bogatija za još 14 ha 
voćnjaka jabuka na svom području.
Naime, vlasnik i direktor tvrtke “Zarja” d.o.o. Zagreb, Željko 
Krolo, koji već ima 17 ha podignutih voćnjaka kod Sotina 
intenzivno radi na podizanju 14 ha jabuka na području 
naše Općine. Riječ je o poduzetniku koji posjeduje najveći 
staklenik i plastenik u Hrvatskoj s  4 hektara površine, a prema 
najsuvremenijoj nizozemskoj tehnologiji uzgaja rajčice. Na 
području Vukovara, točnije Borova planira  izgradnju hladnjače 
za voće i povrće kapaciteta 5 000 t a prema njegovim riječima u 
tijeku je  izrada projekta i prikupljanje potrebite dokumentacije. 
Osim trenutnih aktivnosti poduzetnik planira podizanje novih 
30-ak ha voćnjaka na jesen, sve ih planira navodnjavati te zaštiti 
potrebnim mrežama, kao i opremiti i održavati, sukladno 
pravilima struke, najmodernijim tehnologijama. M. Peulić

Sukladno Programu poticanja malog i 
srednjeg poduzetništva Vlade Republike 
Hrvatske i Operativnom planu 
poticanja malog i srednjeg poduzetništva 
za 2009. godinu kroz subvenciju 
kamate na poduzetničke kredite od 
strane Ministarstva gospodarstva, rada 
i poduzetništva i Vukovarsko-srijemske 

županije, a temeljem Projekta „Lokalni 
projekti razvoja malog gospodarstva“, 
Župan vukovarsko-srijemski je raspisao 
natječaj za projekt „Lokalni projekti 
razvoja malog gospodarstva“. Predmet 
natječaja su krediti čiji korisnici 
mogu biti postojeći poduzetnici i 
poduzetnici početnici (obrti, mala i 

srednja trgovačka društva i zadruge). 
Radi se o kreditima čije kamatne 
stope subvencionira Ministarstvo 
gospodarstva, rada i poduzetništva te 
Vukovarsko-srijemska županija. Više 
o ovim kreditima može se pronaći na 
web adresi www.vukovarsko-srijemska-
zupanija.hr.  T. Paša

NOVI POVOLJNI KREDITI ZA PODUZETNIKE

Unatoč recesiji - novi nasadi voćnjaka  
na području općine Lovas

http://www.vukovarsko-srijemska-zupanija.hr
http://www.vukovarsko-srijemska-zupanija.hr
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O trenutnoj situaciji, mogućnostima za-
pošljavanja te budućnosti tvrtke Triko 
d.o.o. razgovarali smo s gđom Jasnom 
Ivanek,vlasnicom ovog velikog gospodar-
skog subjekta koji djeluje na području 
Lovasa.
Gospođo Ivanek, kakva je trenutna situ-
acija u tvrtci? 
Svi na određeni način osjećamo krizu, 
kriza nije zaobišla niti tekstilnu industriju 
ali se mi svim silama prilagođavamo si-
tuaciji. Prilagođavamo se tržištu, porasla 
je potražnja za visoko brendiranim pro-
izvodima, proteklih mjeseci radili smo 
zahtjevniju ljetnu kolekciju, bili smo 
prisiljeni često mijenjati modele što je i 
radnicama predstavljalo više problema. 
Na red je došla zimska kolekcija tako da 
će i njima biti lakše.
Gđo Ivanek, dali još imate potrebe za 
radnom snagom i na koji način se dje-
latnici mogu zaposliti kod vas u tvrtci? 
Nakon što smo prošle godine zaposli-
li 70-ak djelatnica za pokretanje druge 
smjene, neke su same odlazile, neke nisu 
uspjele priviknuti se na uvjete rada tako 
da smo cijelo vrijeme zapošljavali nove 
radnice, upravo i ovih dana u radni odnos 

primamo 4-5 djelatnica. Za zapošljavanje 
dovoljno je kontaktirati pogon u Lovasu 
ili Upravu u Iloku, ostaviti podatke na-
kon čega slijedi intervju a većina ih dobije 
priliku. 

Pogled u budućnost? 
Naši poslovni partneri imaju potreba, i 
zainteresirani su za proizvodnju na našem 
području, povećanja dubine i širine asor-
timana a nama su ponudili dio posla. U 
prijevodu, imali bi potrebu za upošljava-
njem novih 30-50 djelatnica u novoizgra-
đenom pogonu u Lovasu ili Iloku, a riječ 
je o izgradnji hale cca 400 m2 te visoko-
opremljenim tehnološkim pogonom u 
kojem bi se dovršavali gotovi komadi-na-
šivali gumbi na veste i otvarale rupice što 

predstavlja vrlo zahtjevnu proizvodnju.
Lovas ili Ilok? 
Iz dosadašnjih iskustava radije bi ulagali 
u Lovas, konkretno zainteresirani smo za 
podizanje hale u Poslovnoj zoni Lovas, 
jer smo imali mnogo više razumijevanja 
u dosadašnjem dijelu poslovanja upravo 
u Lovasu. 
Gđa Ivanek ističe da za prošlogodišnjih 
70-ak novouposlenih nisu dobili niti 
kune potpore kao što se dobiva u nekim 
drugim industrijama prilikom zapošljava-
nja, te banke i relevantne institucije koje 
slabo ili po vrlo lošim uvjetima podupiru 
investiranje od strane poduzetnika osobi-
to u tekstilnoj branši.
Kada se u obzir uzmu i Citrus d.o.o., ma-
nja OPG-a koja imaju velike potrebe za 
rad u vinogradima, voćnjacima te kon-
tinuirano zapošljavanje u Trikou d.o.o., 
brojka na popisu HZZ bila bi i znatno 
manja da lovaski i opatovački gospodar-
stvenici ne posežu za „uveženom“ radnom 
snagom, uvezenom iz okolnih mjesta ali 
iz razloga jer radnike za njihove potrebe 
ne mogu naći na području općine jer, 
kako i sami kažu, mnogi od radnika i ne 
žele raditi u poljoprivredi.   M. Peulić

Trend svakodnevnog otpuštanja radne 
snage koji već mjesecima prati hrvat-
ske županije, gradove, općine, sela na 
nekakav čudan način zaobišao je Lovas 
i Opatovac.  U prilog tome ide i či-
njenica da su PZ Lovas i Arator d.o.o. 
početkom ožujka primili 26 radnika sa 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
„Krenuli su sezonski poslovi u poljopri-
vredi pa smo povukli ljude sa zavoda za 
zapošljavanje, zaposlili ih na devet mje-
seci kada ti poslovi prestaju. Novopri-
mljeni radnici raspoređeni su na rezid-
bu i održavanje vinograda, te poslove u 
ratarstvu čime smo zadovoljili potrebe 
sezonske radne snage“ rekao nam je 
prvi čovjek Aratora d.o.o. i PZ Lovas g. 
Adam Rendulić.  

Na upit o aktualnoj situaciji te pogle-
du u budućnost g. Rendulić je između 
ostalog iznio:
„Kroz dva, za nas, velika razvojna pro-
jekta – farmu muznih krava, podizanje 
45 ha vinograda – zaposlili smo 40-ak 
radnika. 18 ih je intenzivno na farmi 
dok su ostali zaposleni na poslovima 
oko vinograda. 88 radnika s punim rad-
nim vremenom radilo je prošle godine 
u Aratoru odnosno zadruzi što smatram 
da je velik broj obzirom na trenutnu si-
tuaciju. Uspjeli smo podmiriti sva po-
traživanja prema državi i dobavljačima 
ali nas očekuje neizvjesna godina oso-
bito jer nam slijedi ispunjavanje obveza 
prema vjerovnicima za podizanje farme 
muznih krava čiji su anuiteti oko 600 
000 kn/mjesečno. Farma ne radi punim 
kapacitetom, trenutno posjedujemo 
257 muznih krava te ako to stavimo u 
odnos s raspoloživim kapacitetom od 
400, iskorištenost kapaciteta nam je 
svega 64%. 
Otkup grožđa i/ili vina također je neiz-
vjesna a trendovi ratarske proizvodnje, 
pad cijena primjerice suncokreta, soje i 
drugih žitarica od oko i preko 50 %, te 
najavljeno smanjenje državnih poticaja 
za 40% za proizvođače koji obrađuju 
više od 300 ha površina  ne idu nam 
nikako u prilog. Smatram da moramo 
reagirati, te napraviti nužnu racionali-

zaciju u svim oblicima proizvodnje“. 
Podatak o 26 novoprimljenih za poslo-
ve sezonske naravi u vinogradima PZ 
Lovas – Aratora d.o.o. naveo nas je da 
kontaktiramo i područnu službu HZZ 
u Vukovaru te od njih dobili slijedeće 
podatke: Općina Lovas, prema podaci-
ma za veljaču te zahvaljujući zapošljava-
nju u poljoprivredi, broji 79 na popisu 
nezaposlenih osoba, te participira s oko 
1,3 % ukupno nezaposlenih u područ-
noj službi Vukovar(Vukovar, Ilok i 
okolna mjesta), što je za 54 osobe ma-
nje u odnosu na siječanj prošle 2009. 
kada se na tom „neslavnom“ popisu na-
lazilo 133 osobe.  M. Peulić

PZ Lovas – Arator d.o.o. – 26 novouposlenih djelatnika

Triko kontinuirano zapošljava nove djelatnice 
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Zamjenik župana za gospodarstvo Koprivničko-križevačke 
županije Darko Sobota, pročelnik Upravnog odjela za gos-
podarstvo i komunalnu djelatnost Marijan Štimac, pred-
stavnik đurđevačke vinske ceste Marijan Matočec posjetili 
su 01. ožujka o.g. Vukovarsko – srijemsku županiju te našu 
Općinu. 
U prostorijama Općinske vijećnice održan je radni sasta-
nak kojem su, uz goste iz Koprivničko- križevačke župa-
nije, prisustvovali zamjenik župana vukovarsko-srijemskog 
Željka Cirba, načelnik Općine Lovas Stjepan Milas, njegov 
zamjenik Ivan Mujić, pročelnica Jedinstvenog upravnog 
odjela Tanja Paša, voditelj Ureda za međunarodnu surad-
nju TINTL Tomislav Panenić, predsjednik Udruge vino-
gradara i vinara TNTL Jelenko Vlajčić i upravitelj brani-
teljske poljoprivredne zadruge „Dunav“ Stjepan Pančić. 
Cilj posjeta bio je upoznavanje s radom Vinskog klastera 
Srijem, klastera koji je rezultat netom završenog EU pro- jekta, Wine-dev (razvoj vinarstva), kojeg je Općina Lovas u 

suradnji s ostalim projektnim partnerima uspješno privela 
kraju. 
Nakon održanog radnog sastanka, na kojem su gosti upo-
znati s nedavnom prošlošću našeg mjesta, aktivnostima 
Općine, resursima i postignućima, sudionici su posjetili 
prostorije braniteljske zadruge „Dunav“ i Udruge vinogra-
dara i vinara TNTL. Nakon upoznavanja s aktivnostima 
zadruge i udruge, uputili su se u Ilok gdje ih je primio gra-
donačelnik Miroslav Janjić i predsjednica Vinskog klastera 
Srijem Božica Dolić. U sklopu posjeta gradu Iloku sagleda-
na su i postignuća iločke vinarije „Trs“. Gosti iz Koprivnič-
ko-križevačke županije izrazili su zadovoljstvo posjetom i 
pozvali domaćine u radni posjet kako bi se pobliže dogovo-
rili o mogućnostima suradnje na svim poljima, prije svega 
gospodarskim.  M. Peulić

Najavljujemo….

III. ŽUPANIJSKA 
OCJENJIVAČKA IZLOŽBA 
VINARA OPĆINE LOVAS –  

16. TRAVNJA 2010.

III. ocjenivačka izložba Udruge vi-
nogradara i vinara TNTL, jedina na 
području vukovarsko-srijemske žu-
panije, održat će se 16. travnja 2010. 
godine. Kako saznajemo od pred-
sjednika udruge vinogradara i vinara 
TNTL Jelenka Vlajčića interes je velik 
i izložba bi mogla prerasti općinske 
okvire. Potporu izložbi dala je Općina 
Lovas, Županija vukovarsko-srijemska 
i proizvođači vina iz Lovasa i Opatov-
ca. Izvješće slijedi u narednom broju 
„Lovaskog lista“. S. Pančić

Vukovar, Lovas, Ilok, 01. ožujka 2010. godine – posjet izaslanstva Koprivničko-križevačke županije ….

ISKUSTVA VINSKOG KLASTERA SRIJEM 
INTERESANTNA I PODRAVCIMA
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Nakon višekratnih pregovora, kako 
doznajemo, doći će do potpisivanja 
Ugovora o međusobnoj suradnji 
između jedinica lokalne samouprave 
s području otoka Krka te s područja 
Vukovarsko-srijemske županije. 
Ugovor o suradnji trebali bi potpisati, 
s jedne strane, grad Krk te općine 
Punat, Baška, Omišalj, Malinska-
Dubašnica, Dobrinj i Vrbnik, a 
s druge strane grad Ilok, općine 
Tovarnik, Nijemci, Tompojevci, 
Lovas, Nuštar i Tordinci, uz potporu 
Vukovarsko-srijemske županije. Ova 
međuopćinska i međužupanijska 
suradnja s vremenom će, zavisno od 
iskazanih interesa i potreba, prerasti u 
gospodarsku, kulturnu i inu suradnju. 

Potpisivanje Ugovora očekuje se 
krajem travnja ili početkom svibnja 
na otoku Krku, nakon čega slijedi 
uzvratni posjet na području naše 
županije. 
Govoreći o ovakvom vidu suradnje, 
treba napomenuti i to da je izaslanstvo 
Vukovarsko-srijemske županije, predvo-
đeno zamjenikom župana Željkom 
Cirba, posjetilo istarsku općinu Tar-
Vabriga i grad Novigrad, gdje su 
primljeni od strane načelnika Nivia 
Stojnića i gradonačelnika Antea Milosa 
sa suradnicima. Ovom prigodom 
dogovoreni su i daljnji međusobni 
posjet, što će u bližoj budućnosti, 
dovesti do čvršće međuopćinske, ali i 
suradnje ove dvije županije. 

Dobru međuopćinsku suradnju 
Općina Lovas i dalje gaji s gradom 
Đurrđevac te slovenskom općinom 
Starše, dok se očekuje potvrda o 
nastavku suradnje s nizozemskim 
gradom Renkumom.  T. Paša

Ured za međunarodnu suradnju TINTL započeo 
je s provedbom projekta READY, vrijednog više od 
600.000,00  €, od čega se za program koji se provodi na 
području Republike Hrvatske izdvaja oko 60.000,00  €. 
Financijska sredstva za projekt osigurava Europska komisija 
iz programa CIP s 50% ukupnog proračuna projekta, dok 
ostatak sufinanciraju partneri iz Irske, Austrije, Španjolske, 
Njemačke, Belgije, Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske. 
Hrvatski je predstavnik Ured TINTL, koji svoje financijske 
obveze izvršava uz pomoć Vukovarsko- srijemske županije 
koja participira u projektu s 25.000,00 kn. Glavni cilj 
projekta je pomoći mladima u ruralnim područjima da se 
što lakše zaposle kroz samozapošljavanje u poduzetništvu. 
Tijekom provedbe projekta organizirat će se edukacija o 
izradi poslovnih planova za dvadesetak mladih budućih 
poduzetnika s područja Vukovarsko- srijemske županije.
U sklopu projekta mladi su imali priliku upoznati  
primjere dobre prakse ruralnog turizma u Španjolskoj. 

Tako su djelatnici Vukovarsko-srijemske županije, 
županijske razvojne agencije Hrast, Općine Lovas i Ureda 
za međunarodnu suradnju TINTL posjetili španjolsku 
pokrajinu Asturias u razdoblju od 22. - 25. ožujka ove 
godine. Sudionici projekta imat će priliku pogledati i 
primjere eko-proizvodnje u Austriji i  proizvodnje hrane u 
Irskoj. Edukacija je započela predavanjem u Nijemcima, 
15. ožujka 2010. godine, a trajat će oko osam mjeseci. U 
sklopu projekta mladi će kroz praktikum izraditi poslovne 
planove za tvrtke koje djeluju na području regije TINTL, a 
koje će te iste firme moći dalje koristiti u svom poslovanju. 
Također će se izraditi i postaviti Internet stranica koja će 
pružiti mladima  sve potrebne informacije o poduzetništvu 
u Europi te će svi zainteresirani moći stupiti u kontakt s 
drugim mladim poduzetnicima iz Europe. Krajnji rezultat 
projekta biti će 20 educiranih mladih poduzetnika koji će 
znati samostalno izraditi poslovni plan.

Mladen Markešić

READY PROJECT 
(Rural Entrepreneurial Activity for Disadvantaged Youth)

Općinsko vijeće općine Tar-Vabriga 
donijelo je Odluku o sufinanciranju 
jednog studenta s područja Općine 
Lovas i u ovoj akademskoj godini. 
Tako će ponovno iznos od 7.500,00 
kn stipendije primiti  Ana-Marija 
Krizmanić, studentica III. godine 
učiteljskog fakulteta u Osijeku. 
Koristim priliku još jednom se 
zahvaliti Općini Tar-Vabriga.

T. Paša

DOBRA MEĐUOPĆINSKA SURADNJA SE NASTAVLJA
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URUŠIO SE POTPORNI ZID  
U TOMISLAVOJOJ

Uslijed dugogodišnjeg kvašenja oborinskim  vodama i na-
glog otapanja snijega popustio je i urušio se prema cesti 
potporni zid u Tomislavovoj ulici. Djelatnici Komunalnog 
pogona Općine Lovas i HEP-a izvršili su nužne radove na 
premještanju stupova za električnu energiju. Kako smo sa-
znali od načelnika Općine Lovas Stjepana Milasa i upra-
vitelja Komunalnog pogona Josipa Badanjka, čim to vre-
menske prilike dopuste, započet će radovi na sanaciji ovog 
objekta.  M. Peulić

1,02 MILIJUNA KUNA 
ZA KOMUNALNU 

INFRASTRUKTURU

Unatoč kriznim vremenima proračunom Općine Lovas za 
2010. godinu predviđeno je za potrebe Programa gradnje 
i uređenja komunalne infrastrukture uložiti 1.020.000,00 
kuna za slijedeće namjene:

Nogostupi i potporni zidovi 100.000,00
Nerazvrstane ceste u naseljima općine 200.000,00
Nabavka opreme za mrtvačnice 10.000,00
Javna rasvjeta 20.000,00
Vodovodna mreža 100.000,00
Izgr. Pristupne ceste u Poslovnoj zoni 100.000,00
Izrada projektne dokumnetacije 150.000,00
Izgradnja kanalizacije 300.000,00
Kupovina građevinskog zemljišta 40.000,00
UKUPNO 1.020.000,00

Građenje navedenih objekata komunalne infrastrukture  
financirat će se iz komunalnog doprinosa, proračuna Op-
ćine (kapitalne pomoći) i naknada za koncesije. 

S. Pančić

Ovogodišnja zima mnoge nas je izne-
nadila, kako svojom dužinom tako i 
obilnim padalinama. No, nije izne-
nadila djelatnike našeg Komunalnog 
pogona. Svoj posao odradili su do-
bro i na vrijeme. Stigli su pomagati 
i onima koji su zbog vremenskih ne-

pogoda završili u kanalima. „Općina 
Lovas osigurala je na vrijeme dovolj-
ne količine soli, strojevi i oprema su 
redovno servisirani, djelatnici su dali 
svoj doprinos i raduje me što smo 
posao odradili onako kako se to od 
nas i očekuje“ – istakao je upravitelj 

Komunalnog pogona Josip Badanjak. 
“Djelatnici Darko Grčanac, Miroslav 
Peričić, Milan Turkalj, Zdravko Ke-
ser, Stjepan Panđo i Denis Turkalj bili 
su na raspolaganju 24 sata za zimske 
radove.” S. Pančić

ZIMSKA SLUŽBA ZA SVAKU POHVALU
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA 
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU 

OPĆINE LOVAS U 2009. GODINI
Projekt Iznos Izvor financiranja

Izgradnja nogostupa i potpornih 
zidova

166.169,01 kn Ministarstvo reg. Razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, 
Vukovarsko-srijemska županija, općina Lovas

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 1.046.391,80 kn Fond reg. Razvoja RH, Ministarstvo reg. Razvoja, šumarstva 
i vodnog gospodarstva, Vukovarsko-srijemska županija, 
Općina Lovas

Izgradnja pristupne ceste u 
Poslovnoj zoni Lovas 

18.605,00 kn

Uređenje općinskih stanova 
(plinsko grijanje i opremanje)

63.878,87 kn Općina Lovas

Uređenje fasada na 8 objekata 
Općine Lovas

79.384,99 kn Fond za reg. Razvoj RH, Ministarstvo reg. Razvoja, 
šumarstva i vodnog gospodarstva, Općina Lovas

Izrada projektne dokumentacije 110.125.05 kn Ministarstvo reg. Razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, 
Općina Lovas 

Nabavka komunalne opreme 67.650,00 kn Fond za zaštitu okolića i en. Učinkovitost, Općina Lovas
Ukupno 1.552.204,72 kn

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA 
ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE U 2009. GODINI
Vrsta posla Iznos 

Održavanje i čišćenje javnih površina 211.238,00 kn
Odvodnja atmosferskih voda 11.600,00 kn
Održavanje nerazvrstanih cesta, 
zimska služba

72.368,00 kn

Održavanje groblja 150.182,00 kn
Javna rasvjeta 208.237,00 kn 
Održavanje i sanacija poljskih putova 93.800,00 kn
Nabavka opreme za Komunalni 
pogon 

2.684,00 kn

Ukupno 750.109,00 kn

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI  
PROGRAMA JAVNIH POTREBA  

U KULTURI U 2009. GODINI
Manifestacija/projekt Iznos 

Miholjski dani Općine Lovas 88.732,87 kn
Pokladno kolo u Lovasu 8.000,00 kn
Prvi pljesak 4.900,00 kn
KUD „Ivan Goran Kovačić“ 40.500,00 kn
Kazališne manifestacije 10.000,00 kn
Rad Knjižnice Lovas 79.825,20 kn
Nabavka knjižnog fonda 10.000,00 kn
Lovaski list i druge tiskovine 56.436,84 kn
Ukupno 298.394,91 kn

Nabavka komunalne opreme za 
zbrinjavanje otpada
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Nakon što su vrijedno odradili zimsku službu i, nadamo 
se konačno, izborili bitku s velikim količinama snijega, 
niskim temperaturama i poledicom, djelatnike općinskog 
komunalnog pogona očekuju novi radni zadaci koje donosi 
proljeće. Uređenje zelenih javnih površina, groblja, kanal-
ske mreže, izgradnja potpornih zidova i nogostupa, samo 
je dio aktivnosti koje slijede. Nastavljaju se i već započeti 
projekti izgradnje pristupnih rampi za invalide i uređenja 
poljskih putova.
Zbog velikog opsega posla, Jedinstveni upravni odjel i ove 
godine priprema program „Javnih radova“, s namjerom 
upošljavanja dodatnih deset djelatnika. Naime, Hrvatski 
zavod za zapošljavanje nudi brojne mjere, kao poticaj upo-
šljavanju teže upošljivih kategorija stanovništva. Nažalost, 
pored i do sada postojećeg problema nedostatka radne sna-
ge, ove godine susrećemo se s dodatnim problemom: novim 
Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi, koji znatno ograničava nova upošljavanja. 

T. Paša

U cilju očuvanja naših naselja čistijim i urednijim te, na-
pose očuvanja okoliša, ovih su dana u Lovasu i Opatovcu  
postavljeni zeleni otoci za separirano prikupljanje otpada. 
Stoga obavještavamo mještane da otpadni papir, plastiku ili 
staklo mogu odlagati u kontejnere postavljene u dvorištu 
OŠ „Lovas“  i na križanju ulica M. Gupca i Lj. Gaja. Kon-
tejneri za papir postavljeni su i u dvorištu zgrade općine 
te ispred trgovine „Poljoprivrednik“. Opatovčani navede-
ne vrste otpada mogu odlagati u kontejnere postavljene na 
parkingu u središtu naselja kao i na Trgu hrvatskih brani-
telja. Dodatni kontejneri za komunalni otpad postavljeni 
su na katoličkom groblju u Lovasu te na katoličkom i pra-
voslavnom groblju u Opatovcu. Čitatelje još jednom pod-
sjećamo da se radi o projektu „Nabava komunalne opreme 
za zbrinjavanje otpada“ vrijednom 327.000,00 kn, finan-
ciranom sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost i Općine Lovas.  Tanja Paša

USKORO PROGRAM JAVNIH RADOVA

EKO ZELENI OTOCI
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Dana 16. ožujka 2010. godine u prostorijama dječjeg vr-
tića „Bajka“ održano je  smotriranje tima Civilne zaštite 
opće namjene Općine Lovas.   Ova postrojba CZ opće na-
mjene osnovana je Odlukom Općinskog vijeća još 08. srp-
nja 2008. godine i ovo joj je bilo prvo smotriranje.   Tim 
broji 33 člana, a s njihovim obvezama upoznao ih je na-
čelnik Odjela za preventivu, planiranje i nadzor Državne 
uprave za zaštitu i spašavanje, područnog ureda Vukovar,  
gosp. Tomislav Dujmić. Postrojba Civilne zaštite osnovana 
je  kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja, 
kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja, koje 
se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem 
te za provođenje mjera civilne  zaštite.   T. Paša

NASTAVAK 
OBNOVE ŠKOLSKIH 

OBJEKATA
U razgovoru s Grgom Krajina, 
pročelnikom županijskog Upravnog 
odjela za školstvo, kulturu i šport, 
doznali smo više informacija o 
nastavku obnove školskih objekata 
na području Općine Lovas. Naime, 
prema riječima gosp. Krajine, 
za obnovu osnovne škole Lovas, 
područne škole u Opatovcu te 
školskih športskih igrališta, u 
županijskom proračunu za ovu 
godinu predviđen je iznos od 
250.000,00 kn. Treba napomenuti  
da će tako ulaganja Vukovarsko-
srijemske županije u školske 
objekte na području naše općine, u 
posljednje dvije godine,  premašiti 
iznos od milijun kuna. T. Paša

Porast posjećenosti 
općinskoj Internet 

stranici
65 422 posjetitelja posjetilo je 
službenu Internet stranicu Općine 
Lovas od kada je na nju postavljen 
brojač. Brojač je postavljen pred 
kraj ljeta 2008. kada je posječenost 
bila 40-50 posjetitelja dnevno. 
Malo po malo, posječenost stranici 
se povećavala, tako se primjerice na 
ljeto/jesen prošle godine posječenost 
kretala oko 100 posjetitelja/dnevno 
da bi primjerice u ožujku o.g. dosegla 
prosječnu posječenost od 220  
posjetitelja/dnevno. M. Peulić

ODRŽANO SMOTRIRANJE TIMA CIVILNE ZAŠTITE

Prenosimo iz drugih medija….

Krajem ožujka Općina Lovas u 
medijima je prezentirana u vrlo 
pozitivnom ozračju (HTV, Nova TV, 
24 sata, Vinkovačka televizija…), 
što, dakako, raduje. Rezultat 
je  to, prije svega, dobre politike 
zapošljavanja.  Kako ističe načelnik 
Općine Lovas Stjepan Milas, to se 
odnosi na tvrtke ARATOR, TRIKO, 
CITRUS  i nekoliko (6) obiteljskih 
poljoprivrednih gospodarstava. 
Da se ne bi stekla kriva slika treba 
istaći kako na području Općine 
Lovas, pored značajnih pomaka u 

politici zapošljavanja i povratka, 
odnosno ostanka mladih u Lovasu 
i Opatovcu, ima i određenih 
poteškoća. Realizacija nekih projekata 
je privremeno odgođena,  otvoren je 
i problem funkcioniranja jedinica 
lokalne samouprave novim Zakonom 
o plaćama  službenika i namještenika 
u istima, problematika naplate 
potraživanja u uvjetima gospodarske 
krize… Čelništvo Općine Lovas, 
naučeno na više, čini sve kako bi se 
naprijed narečeno čim prije riješilo.

S. Pančić
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Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća vijećnici su usvo-
jili izvješće o financijskom poslovanju Općine Lovas u 
2009. godini. Izvješćem je utvrđeno ostvarenje prihoda u 
iznosu od 5.860.871 kn, ostvarenih kako slijedi:

- prihodi od poreza 1.345.582,00 kn
- pomoći iz inozemstva i od subjekata
unutar opće države 2.501.718,00 kn
- prihodi od imovine 223.773,00 kn
- prihodi po posebnim propisima 818.241,00 kn
- ostali prihodi 107.979,00 kn
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine 160.578,00 kn
- višak prihoda prethodnog razdoblja 703.000,00 kn

U odnosu na planirano, prihodi su ostvareni s 88% što je 
posljedica recesijskih kretanja i poteškoća u naplati potra-
živanja od komunalne naknade, zakupa državnog poljopri-
vrednog zemljišta, ali i očekivanih, ugovorenih potpora dr-
žavnog proračuna. No, svakako raduje činjenica o porastu 

poreznih prihoda (103% u odnosu na plan), kao pokaza-
telj trenda porasta stope zaposlenosti na području općine. 
Ukupni rashodi Općine Lovas u istom periodu iznosili su 
6.549.384,00 kn, a čine ih:

- rashodi za zaposlene (ukupno 30 djelatnika: 
2 u Jedinstvenom upravnom odjelu, 
5 u komunalnom pogonu, 12 u Programu pomoći 
u kući te 11 u Programu javnih radova) 1.269.072,00 kn
- materijalni rashodi 2.799.381,00 kn
- financijski rashodi 13.857,00 kn
- subvencije poljoprivrednicima 9.846,00 kn
- naknade građanima i kućanstvima 362.267,00 kn
- ostali rashodi (tekuće i kapitalne potpore) 474.895,00 kn
- kapitalni rashodi (investicije) 1.620.066,00 kn

Nepokriveni rashodi u iznosu od 688.513,00 kn podmirit 
će se naplatom potraživanja u 2010. godini.

Tanja Paša

Sam kraj mjeseca prosinca 2009. godine općinski su vijeć-
nici proveli radno na 6. sjednici Općinskog vijeća. Pri tom 
su usvojene II. izmjene i dopune Proračuna Općine Lo-
vas, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infra-
strukture, kao i Program održavanja objekata komunalne 
infrastrukture u 2010. godini. Pored navedenog, usvojene 
su i Odluke o povećanju naknada za novorođenu djecu i 
osnivanju Savjeta mladih. Civilna zaštita bila je još jedna 
od tema pa je usvojena i Analiza stanja sustava zaštite i spa-
šavanja na području Općine Lovas u 2009., Smjernice za 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2010., 
Odluka o sustavu pozivanja Tima civilne zaštite opće na-
mjene i Stožera zaštite i spašavanja.   
Na sjednici održanoj 08. ožujka ove godine jednoglasno su 
donesene Odluke o:
•  usvajanju izvješća o financijskom poslovanju Općine 

Lovas u razdoblju od 01. siječnja – 31. prosinca 2009. 
godine;

•  prijenosu vlasništva nad elektroenergetskim objektima 
u Poslovnoj zoni Lovas Hrvatskoj elektroprivredi d.d. 
Zagreb;

•  usvajanju izvješća o provedbi socijalnog programa Opći-
ne Lovas u 2009.godini;

•  usvajanju izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u 
kulturi u 2009. godini ;

•  usvajanju izvješća o realizaciji Programa gradnje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Lovas u 2009.godini;

•  usvajanju izvješća o realizaciji Programa održavanja obje-
kata komunalne infrastrukture u 2009. godini;

•  radu Gradske knjižnice Vukovar – ogranka knjižnice u 
Lovasu u 2009. godini te

•  Plan javne nabave za 2010. godinu.
Tanja Paša

USPJEŠNO OKONČANA 2009. GODINA

ODRŽANE 6. I 7. SJEDNICA  
NOVOG SAZIVA OPĆINSKOG VIJEĆA
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POVEĆANE NAKNADE  
ZA ROĐENJE DJETETA

Općinsko vijeće donijelo je odluku o isplati naknada za 
rođenje djeteta u obitelji koja se primjenjuje od 01. siječnja 
2010. Tekst odluke donosimo u cijelosti.

Izvršenje socijalnog programa i skrbi u 2009. godini
A) TEKUĆE POTPORE IZNOS

- rođenje djeteta u obitelji (16 djece) 95.000,00
- troškovi stanovanja (25 korisnika) 35.567,38
- jednokratne pomoći studentima – 15 
korisnika 

15.000,00

- jednokratne pomoći obiteljima – 12 obitelji 13.499,86
- nabavka ogrjevnog drva VSŽ – 26 obitelji 24.700,00
- prigodna pomoć korisnicima za Uskrs i Božić 9.344,36
- suginanciranje prijevoza učenika III. I IV. 
razreda 

164.569,88

UKUPNO TEKUĆE POTPORE 354.271,48

B) NAKNADE U NARAVI – dječji poklon 
paketi 

7.995,00

C) PROGRAM „POMOĆ U KUĆI 
STARIJIM OSOBAMA“
- plaće 12 djelatnika uposlenih u programu 467.374,94
- materijalni troškovi programa 54.933,70
UKUPNO PROGRAM „POMOĆI U KUĆI 
STARIJIM OSOBAMA 

522.308,64

SVEUKUPNO PROGRAMSKA 
DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI 

884.575,12

Temeljem članka 34. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije br.  11/09), Općinsko vijeće  na 
svojoj 6. sjednici održanoj u Lovasu, dana 30. prosinca 2009. go-
dine donosi

ODLUKU
o isplati naknada za novorođenu djecu  
u obiteljima s područja Općine Lovas

Članak 1.
Roditeljima ili skrbnicima novorođene djece, rođene nakon 01. 
siječnja 2010. godine isplatit će se novčane naknade, kako slijedi:

- za prvo dijete u obitelji jednokratna isplata u iznosu od 3.000,00 
kn odmah te 4 godine po 1.000,00 kn, sveukupno 7.000,00 kn;
- za drugo dijete u obitelji jednokratna isplata u iznosu od 
4.000,00 kn odmah te 4 godine po 1.000,00 kn, sveukupno 
8.000,00 kn;
- za treće dijete u obitelji jednokratna isplata u iznosu od 5.000,00 
kn odmah te 4 godine po 1.000,00 kn, sveukupno 9.000,00 kn;
- za četvrto i svako slijedeće novorođeno dijete u obitelji jedno-
kratna isplata u iznosu od 6.000,00 kn odmah te 4 godine po 
1.500,00 kn, sveukupno 12.000,00 kn. 

Članak 2.
Naknade za novorođenu djecu rođenu prije 01. siječnja 2010. go-
dine isplatit će se temeljem Odluke  o naknadama za novorođenu 
djecu u obiteljima s područja Općine Lovas od 11. veljače 2008. 
godine (klasa: 021-05/08-01/152, ur. broj: 2196/05-08-1).

Članak 3.
Pravo na naknadu iz članka 1. Ove Odluke imaju roditelji ili skrb-
nici novorođene djece, čije mjesto stvarnog stanovanja odgovara 
adresi prebivališta i boravišta na području Općine Lovas.

Članak 4.
Prilikom podnošenja zahtjeva za naknadu roditelji/skrbnici broj 
djece u obitelji dokazuju rodnim listom svakog djeteta ponaosob, 
uz uvjet da sva djeca stanuju na području općine (iznimka školo-
vanje ili drugi objektivan razlog).

Članak 5.
Zahtjev za isplatu naknade za novorođeno dijete može se podnijeti 
retroaktivno u roku od najduže godinu dana od datuma rođenja 
djeteta. 

Članak 6.
Socijalno vijeće Općine Lovas zadržava diskrecijsko pravo provje-
re svih činjenica u rješavanju prava na naknadu za novorođeno 
dijete te odbijanja zahtjeva ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti iz ove 
Odluke.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će 
se od 01. siječnja 2010. godine. 

Predsjednik Općinskog vijeća
Berislav Filić, ing. 
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Već šestu godinu za redom na po-
dručju Općine Lovas provodi se Pro-
gram međugeneracijske solidarnosti 
„Pomoć u kući starijim osobama“.  
Iznosom od 524.400,00 kn  godišnje  
provedbu Programa financira Mini-
starstvo obitelji, branitelja i međuge-
neracijske solidarnosti, dok Općina 
Lovas u svom proračunu osigurava 
dodatnih 50.000,00 kn. O ukupno 
200 korisnika skrbi 12 djelatnika i to: 

-  Snježana Frančišković (voditeljica) 
te gerontodomaćice

- Mirjana Brajković
- Slavica Antolović
- Jelena Ostrun
- Branka Krizmanić
- Danijela Šorli
- Verica Krizmanić
- Marija Turkalj
- Lidija Palijan
- Blaženka Ćurdo,

dok ukupno pet djelatnica koristi 
porodiljni dopust (Danijela Sabljak, 
Emanuela Šibalić, Ivana Palijan, Iva-
na Sabljak i Maja Peričić). Teže i za-
htjevnije poslove u Programu obavlja-
ju pomoćni djelatnici Stjepan Pandžo 
i Denis Turkalj. 
Važno je reći da ovaj Program pred-
stavlja model izvaninstitucionalne 
skrbi o starijim osobama, koji je 
usmjeren poboljšanju kvalitete života 

osoba starije životne dobi. U njemu 
se nastoji povezati sve činitelje u lo-
kalnoj zajednici koji, uz suradnju i 
potporu tijela državne uprave, mogu 
pridonijeti cjelovitoj skrbi o starijim 
osobama. Možemo slobodno reći da 
se stupanj humanosti društva odre-
đuje intenzitetom preuzimanja brige i 
pozitivnih stavova prema svakom po-
jedincu, a posebno prema građanima 
starije životne dobi. Nadalje, kvaliteta 
življenja starijih osoba svakako ovisi 
o razvijenosti i dostupnosti različitih 
socijalnih usluga kojima se zadovolja-
vaju njihove potrebe. 

Usluge koje su prema ovom Progra-
mu dostupne pružaju se starijim gra-
đanima besplatno, a usmjerene su na 
pet glavnih područja: organiziranje 
prehrane, kućni poslovi i uređenje 
okućnice, osobna higijena i osnovna 
zdravstvena skrb, psihosocijalna po-
drška te posredovanju u ostvarivanju 
različitih prava. Usluge su prilagođe-
ne uočenim potrebama starijih osoba, 
a osobito potrebe za pomoći u pre-
vladavanju usamljenosti i socijalne 
uključenosti.

Korisnici se mogu uključiti u Pro-
gram prema slijedećim kriterijima:
- osoba starija od 65 godina (izni-
mno mlađa od 65 godina ukoliko 
je riječ o osobama: teško narušenog 

zdravstvenog stanja, kroničnim bole-
snicima, teže pokretnim ili nepokret-
nim osobama);
- osoba smanjenih funkcionalnih 
sposobnosti (osobe koje nisu u mo-
gućnosti obavljati svakodnevne život-
ne aktivnosti);
- starije osobe koje žive same bez po-
moći mlađih članova obitelji ili skrb-
nika u neposrednoj blizini (samačka 
staračka domaćinstva);
- osobe koje imaju nizak socio-eko-
nomski status;
- osobe teže narušenog zdravstvenog 
stanja;
- osobe koje nisu obuhvaćene posto-
jećim oblicima skrbi.

Prednost koju nudi ovaj program je 
pružanje mogućnosti starijim osoba-
ma za što dužim ostankom u vlasti-
tom domu i njegova prilagođenost 
potrebama korisnika. Također, Pro-
gram ima svoju punu financijsku 
opravdanost uzimajući u obzir či-
njenicu o značajno manjem utrošku 
financijskih sredstava u odnosu na 
smještaj starijih osoba u institucije. 
Socijalno i ekonomskoj opravdanosti 
ovog Programa pridonosi i činjenica 
da se njegovom provedbom na lokal-
noj razini omogućava zapošljavanje 
teže zapošljivih skupina stanovništva 
(osobito žena srednje životne dobi).

Tanja Paša

NASTAVLJA SE PROGRAM 
“POMOĆ U KUĆI  

STARIJIM OSOBAMA”
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U ovim teškim recesijskim vremenima, humanost, briga za 
pojedinca i zajedništvo su nešto što svakako treba istaknuti. 
Potaknuti zdravstvenim problemima, a time i teškom 
financijskom situacijom svoje mještanke Željke Antolović, 
Lovaščani, ali i drugi dobri ljudi,  su još jednom pokazali 
da zajedno mogu riješiti nerješive probleme. Predvođeni 
vlasnicima poduzeća „Triko“ d.o.o.  – Jasnom i Stankom 
Ivanek, djelatnici spomenute firme prikupljali su novčane 

priloge za pomoć gđi Antolović i time omogućili njezin 
odlazak na zahtjevan i skup operativni zahvat. U ovoj hvale 
vrijednoj akciji pridružila im se i Udruga žena Općine 
Lovas, Općina Lovas i Vukovarsko-srijemska županija. 
Valja napomenuti i to da se Općina Lovas, zajedno s 
Vukovarsko-srijemskom  županijom i njezinim općinama 
i gradovima, uključila i u akciju „Pomoć za Haiti“.

T. Paša

HUMANOST NA DJELU
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OO HDZ LOVAS 
AKTIVNO RADI

Mjesečno jednom održavaju se sastanci Općinskog odbora 
HDZ-a Lovas, prošireni članstvom Izvršnih odbora 
Temeljnih ogranaka HDZ-a Lovasa i Opatovca. Prigoda 
je to da se razgovara o aktualnoj političkoj situaciji, ali i 
trenutnim aktivnostima te planovima za daljnji rad Općine 
Lovas.

T. Paša 

ZAJEDNICA ŽENA KATARINA 
ZRINSKI OBILJEŽILA 

MEĐUNARODNI DAN ŽENA

Članice Županijskog odbora zajednice žena HDZ-a 
Katarina Zrinska Ivanka Dragičević i Tanja Paša, posjetile 
su povodom 08. ožujka – Međunarodnog dana žena, 
djelatnice Programa međugeneracijske solidarnosti 
„Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama“. Tom 
prigodom djelatnicama lovaskog i tovarničkog Programa 
podijeljen je skroman dar – cvijet, uz upućene čestitke 
i riječi pohvale za naporan i požrtvovan rad. Ujedno su 
predstavljene i naredne aktivnosti članica zajednice žena 
Katarina Zrinski koje, povodom predstojećih uskršnjih 
blagdana, namjeravaju obići i darivati one najsiromašnije. 
Svim članicama i simpatizerkama upućen je ujedno 
poziv za priključenje radu ove zajednice, čija je djelatnost 
prvenstveno humanitarna.  

T. Paša

PROLJEĆE U LOVAS I 
OPATOVAC DONIJELI LUTKARI
I ove godine, već tradicionalno, Općina Lovas svojim 
najmlađima na dar za uskršnje blagdane poklanja Lutkarsko 
proljeće. U trajanju od 23. – 26. ožujka djeca školskog i 
predškolskog uzrasta mogla su pogledati slijedeće predstave:
- „Koliko je duga jedna priča“ Kazališta lutaka Zadar
- „Petar Pan“ Licem u lice Split
- „Vatroslav Grom“ Kazališne družine „Pinklec“ iz Čakovca 
- „Baltazar“ Dječjeg kazališta u Osijeku.
Ukupne troškove organizacije snosila je Općina Lovas.

T. Paša

Dječja igraonica  
nastavlja s radom

Nakon što su projektu „Igraonice za djecu u općinama 
Tovarnik, Nijemci, Tompojevci i Lovas“, finaniranog od 
strane Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka te 
spomenutih Općina,  iscrpljena proračunska sredstva, od-
nosno nakon što je projekt završio, održan je sastanak op-
ćinskih vlasti s roditeljima djece koji pohađaju igraonicu, 
na kojem je odlučeno da igraonica nastavlja s radom. Do-
govoreno je da rad igraonice zajednički financiraju roditelji 
polaznika i Općina Lovas. U prostoru dječjeg vrtića „Baj-
ka“ Lovas igraonicu trenutno pohađa 17 djece, dobi od 3 – 
7 godina. Naknadu za pohađanje igraonice plaćaju roditelji 
u iznosu od 200,00 kn po djetetu za prvo dijete u obitelji, 
dok troškove drugog i ostale djece u obitelji, kao i režijske 
troškove i troškove zaposlenice snosi Općina Lovas.

M. Peulić
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630.000,00 KUNA PREDVIĐENO ZA UDRUGE,  
ŠPORTSKE UDRUGE I KULTURU

Proračunom Općine Lovas za 2010. godinu predviđena su izdvajanja od 630.000,00 kuna za potrebu u kulturi, športu i 
udrugama, što čini više od 10% ukupno planiranih prihoda. Planirana sredstva bit će raspoređena na slijedeći način:

Sredstva za udruge – 110.000,00 kuna
KUD „ I. G. Kovačić“ 20.000,00
Udruga umirovljenika 10.000,00
Udruga žena 10.000,00
Lovačka udruga „SOKOL“ 8.000,00
Udruga vinogradara i voćara 10.000,00
Udruga korisnika sustava za 
navodnjavanje

10.000,00

Konjogojska udruga „SRIJEMAC“ 6.000,00
Udruga sv. Vinka Pulskog 5.000,00
UHVDR 2.000,00
Udruga za zaštitu potrošača 5.000,00
Pučki pjesnici (izdavanje knjiga) 5.000,00
Udruga slijepih VSŽ 2.000,00
Udruga mladih 5.000,00
Ostale udruge 10.000,00
Neraspoređena sredstva 2.000,00

Sredstva za športske udruge – 170.000,00 kuna
NK „Lovas“ 50.000,00
NK „Opatovac“ 40.000,00
ŠRD „Smuđ“ – Lovas 5.000,00
ŠRK „Opatovac“ 3.000,00
STK „Opatovac“ 2.000,00
Kapitalne donacije športskim udrugama 20.000,00
Izgradnja športskih objekata 50.000,00

Sredstva za kulturu – 350.000,00 kuna
KUD „I. G. Kovačić“ 20.000,00
Ostale udruge u kulturi 80.000,00
Manifestacija „Miholjski dani“ 50.000,00
Manifestacija „Pokladno kolo“ 10.000,00
Manifestacija „Prvi pljesak“ 5.000,00
Kazališne i druge manifestacije 20.000,00
Rad knjižnice Lovas 100.000,00
Nabava knjižne građe za knjižnicu 10.000,00
„Lovaski list“ i druge tiskovine 50.000,00
Film i izrada fotografija 5.000,00
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Vinkovo je stari vinogradarski običaj kojim se svečano obi-
lježava početak vinogradarske godine. Vinogradi se ukra-
se kobasicama i kulenjem i krste se starim vinom. Ovim 
drevnim običajem vinogradari iskazuju svoju želju za do-
brom i rodnom godinom koja je pred njima. Naše kamere 
zabilježile su dio atmosfere u vinogradima OPG Bičanić,, 
Citrus d.o.o., OPG Pančić, OPG Đaković. Vinograde 
OPG Bićanić i poduzeća Citrus  blagoslovio je lovaski žu-
pnik vlč. Borislav Romić. Druženje vinogradara i njihovih 
gostiju, uz čobanac, pečene kobasice i slaninu i, dakako, 
dobro vino trajalo je do kasno u noć. Blagdanskom slavlju 
priključili su se i župan vukovarsko-srijemski Božo Galić i 
njegov zamjenik Željko Cirba  te načelnik Općine Lovas 
Stjepan Milas.

S. Pančić i M. Peulić

Lovas, Opatovac – 22. siječnja. 2010. godine – blagdan sv. Vinka

BLAGOSLOVLJENI VINOGRADI LOVASA I OPATOVCA

Vinkovo na imanju OPG Pančić

Blagoslov vinograda na imanju OPG Bićanić Kušaona vina tvrtke „Citrus“

Vinkovo na imanju OPG Vilko Đaković

KAMO S GROŽĐEM?
Tijekom ožujka ove godine registrirani proizvođa-
či grožđa i kooperanti „Iločkih podruma“ dobili su na 
svoje adrese jednostrani raskid ugovora o zajedničkoj 
proizvodnji i kupoprodaji grožđa. Na ovaj potez tvrtka 
„Iločki podrumi“ odlučila se, kako, između ostalog stoji 
u obrazloženju, iz slijedećih razloga: 
- nekontrolirana ekspanzija podizanja višegodišnjih na-
sada vinograda
- značajne zalihe vina sorte traminac i frankovka
- nepoštivanje ugovorenih rokova plaćanja kupaca prema 
tvrtki „Iločki podrumi“
- uspostavljanja poslovne suradnje u otkupu grožđa s 
tvrtkama iz koncerna AGROKOR d.d. i općih recesij-
skih kretanja.
Cijeneći dugogodišnju poslovnu suradnju tvrtka „Iločki 
podrumi“ ističe da ne misli istu prekinuti i obećala je 
da će najkasnije do 15. lipnja ove godine proizvođačima 
grožđa ponuditi novi model ugovora o suradnju. Na kra-
ju „Iločki podrumi“ zahvaljuju proizvođačima grožđa na 
razumijevanju oko isplate berbe  2008. i 2009. godine  i 
ističu nadu  da će se poslovna suradnja i ubuduće odvijati 
na obostrano zadovoljstvo. S. Pančić
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17. siječnja 1950. godine, kako stoji u Spomenici KUD-a 
„Ivan Goran Kovačić, na inicijativu upravitelja škole Ivana 
Babića uz potporu prosvjetnih djelatnika i tadašnjih poli-
tičkih struktura  osnovano je, kako se tada zvalo, Kultur-
no prosvjetno društvo „Ivan Goran Kovačić“. Odmah po 
osnivanju iskazan je veliki interes za rad u tom društvu. 
KUD „Ivan Goran Kovačić“ bilo je nositelj svih kulturnih 
događanja u Lovasu. Nažalost 1991. godine prestaje s ra-
dom uslijed srpske agresije i uništavanja svega što je ima-
lo hrvatski predznak. Određene aktivnosti, vrlo vrijedne, 
bilježimo i za vrijeme progonstva. To su, između ostalog, 
obnova nošnji, nabavka instrumenata, čuvanje kulturne 
baštine i pionirski nastupi na Vinkovačkim jesenima 1995. 
i 1996. godine. Ove godine društvo slavi 60 godina rada i 

tom prigodom krajem godine planira izdati monografiju i 
prirediti veliki koncert u Lovasu. S. Pančić

Unatoč vrlo hladnom vremenu 14. veljače ove godine, u 
Lovasu je održano tradicionalno pokladno kolo – dvana-
esto po redu. Ovogodišnji program Pokladnog kola obu-
hvatio je mimohod kulturno umjetničkih društava (ove 
godine bila su dva – domaći KUD „Ivan Goran Kovačić“ 
i KUD „Kraluš“ iz  Maruševca iz Varaždinske županije),  
„pokladno kolo“ u centru Lovasa te nastup u prepunom 
Domu kulture. Večernjim nastupom predstavile su se sve 
sekcije KUD „Ivan Goran Kovačić“ a gosti iz Maruševca 
prikazali su splet igara iz varaždinskog kraja. Bilo je uistinu 
lijepo vidjeti varaždince i srijemce u zajedničkom poklad-
nom kolu u Lovasu. Potporu organizatoru KUD-u „Ivan 
Goran Kovačić“ dali su Općina Lovas,  i tvrtke PZ „Lovas“ 
i „Arator“ d.o.o.  M. Peulić

Prvo Pokladno kolo u Lovasu održano je 1998. godine i od 
tada se neprekidno organizira. Takozvano „Malo poklad-
no kolo“ počelo se održavati u Opatovcu 2004. godine. 
Ove godine je, stjecajem objektivnih okolnosti, izostalo. 
No, Opatovčani se ne trebaju na to ljutiti, jer odmah iza 

Uskrsa KUD „Ivan Goran Kovačić“ iz Lovasa i učenici OŠ 
„Lovas“ priređuju cjelovečernju priredbu i očekuje se da će 
dvorana u Opatovcu biti dupkom popunjena. 

S. Pančić

Lovas, 14. veljače 2008. godine – održano 12. Pokladno kolo u Lovasu ….

VARAŽDINCI I SRIJEMCI U ZAJEDNIČKOM KOLU

KUD „Ivan Goran Kovačić“ na 
Vinkovačkim jesenima 1996. godine

ODGOĐENO MALO POKLADNO KOLO U OPATOVCU

60 GODINA KUD „IVAN GORAN KOVAČIĆ“



22

Eko-skupina broji 18 članova. Uključeni su učenici svih ra-
zreda od petog do osmog. Voditeljica skupine je nastavnica 
biologije, a sudjeluju i ostali učenici, nastavnici i djelatnici 
škole. 
Cilj ove skupine je unaprijediti  i  urediti okoliš škole. Za-
datci su nam njegovati naviku očuvanja okoliša, njegovati 
osjećaj ljubavi prema prirodi, upozoriti na potrebu zaštite 
i očuvanja živoga svijeta,  upućivati na očuvanje prirode 
preradom iskoristivog otpada, usvojiti pravila ponašanja u 
prirodi, dati osobni doprinos u očuvanju prirodnog bogat-
stva naše domovine.
Prošle godine izrađen je projekt „Eko-škola“ kojemu te-
žimo, a čiji je cilj ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš 
u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnev-
ni život učenika i djelatnika škole. Zadaća nam je odgojiti 
mlade generacije osjetljivima na pitanja okoliša i osposobiti 
ih za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti. 
Škole koje ispune postavljene kriterije i koje brigu za okoliš 
promiču kao trajnu vrijednost i način življenja, dobivaju 
povelju o statusu Međunarodne eko-škole i Zelenu zasta-
vu sa znakom Eko-škole. Ovo prestižno međunarodno 
priznanje dodjeljuje se na dvije godine. Nakon toga slijedi 
prijava za obnovu statusa.
Eko-skupina ima mnogo planova. Od realiziranih planova 
izdvojila bih uređenje okoliša škole povodom Miholjskih 
dana kada su zasađene maćuhice ispred škole, zatim obi-
lježavanje Međunarodnog dana zaštite životinja, prigodno 
obilježavanje Dana zahvalnosti za plodove Zemlje. Od 
starih kartonskih kutija učenici su izrađivali koševe za pri-
kupljanje starog papira za svaku učionicu i zbornicu, dok 
su povodom Božića izrađivali čestitke i ukrase za bor od 
različitog materijala. 
Planira se prikupljanje pelcera i sadnja sobnoga cvijeća, 
pregled biljaka u školskom holu, izrada eko-sandučića, obi-

lježavanje Dana zaštite voda i Dana planeta Zemlje, izrada 
plakata na temu uloge i zaštite šuma, ovisnosti i zdrave pre-
hrane, opis biljaka našega kraja, opis životinja našega kraja.
Planira se i postupna realizacija projekta Eko-škola tijekom 
više školskih godina koja uključuje ocjenu trenutačnog sta-
nja okoliša škole, izradu plana i programa djelovanja, te 
sam rad, praćenje i ocjenjivanje stanja do prijave za status 
Eko-škole.
Učenici su marljivi, vrijedni i zainteresirani za rad što nas 
jako veseli, jer to znači da su neki od zadataka Eko-skupine 
već postignuti i usađeni učenicima, te da će se razviti u 
mlade ljude koji vole svoju domovinu, a tu ljubav pokazu-
ju kroz očuvanje njenog prirodnog bogatstva. 
Kako bi ostvarili sve planirano pozivamo cijelu zajednicu 
da se uključi jer zajedničkim radom i naporom možemo 
postići mnogo toga i uljepšati našu školu, okolinu i cijeli 
naš predivni kraj u kojemu  živimo.

Lidija Crnković, prof.

Osnovna škola Lovas

Eko-skupina

U utorak 22. prosinca s početkom u 
17 sati učenici OŠ Lovas, pred punim 
Domom kulture u Lovasu, pokazali 
su svoje nemalo pjevačko, dramsko 
i plesno umijeće. Mnogo smijeha i 
pljeska izmamili su učenici svojim 
nastupima, od onih najmlađih do 
najstarijih. Nakon predstave sva djeca 
dobili su prigodne paketiće.
U prijepodnevnim satima sljedećeg 
dana učenici područne škole u Opa-
tovcu također su svojim roditeljima i 
rodbini priredili priredbu te oduševili 
okupljene, a Djed Božičnjak nije za-
boravio ni najmlađe Opatovčane te 
im je, na opće oduševljenje, uručio 
paketiće uz uvjet da i slijedeće godine 
slušaju starije.  M. Peulić

Predstavama u Lovasu i Opatovcu završilo prvo polugodište
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12. veljače s početkom u 17 sati, u 
školskoj dvorani u Lovasu, održan je 
maskenbal koji je još jednom poka-
zao veselje, prijateljstvo i kreativnost 
naših učenika. Prošlogodišnja proba 
pokazala se vrlo uspješnom pa je i ove 
godine suradnja učenika, nastavnika 
i roditelja rezultirala dvosatnom za-
bavom pod maskama. Učenici su se 
maskirali u njima drage i zanimljive 
likove pa smo imali priliku upoznati 

se s Pipi Dugom Čarapom,  Simo-
nom i  Antom Gotovcem, brojnim 
ninjama, princezama, vilama, liječ-
nicima, Spidermanima, lopovima i 
gusarima. Maškare su se natjecale u 
brojnim igrama, a pobjednici su pri-
godno nagrađeni. Istog dana u prije-
podnevnim satima učenici područne 
škole u Opatovcu također su priredili 
bogat prigodni program pod maska-
ma a najmlađi Opatovčani također su 

pokazali kreativnost, maštovitost te 
smisao za humor i zabavu na odušev-
ljenje okupljenih. M. Peulić

Maskenbal u Lovasu i Opatovcu

Natjecanje 
EUROPA U ŠKOLI

Odlukom Povjerenstva za organizaciju i 
praćenje svih natjecanja, susreta i smotri 
učenika osnovnih i srednjih škola Vuko-
varsko-srijemske županije Osnovna škola 
Lovas bila je domaćin Županijskog na-
tjecanja EUROPA U ŠKOLI za šk. god. 
2009./2010. Na natjecanje su prispjeli 
literarni, glazbeni i likovni radovi iz 13 
osnovnih i srednjih škola Vukovarsko-sri-
jemske županije. Prosudbeno povjeren-
stvo sastavljeno od stručnjaka za pojedi-
na područja sastalo se 5. ožujka u našoj 
školi i jednoglasno izabralo radove koji su 
upućeni na nacionalno natjecanje koje će 
se održati u Zagrebu 15. ožujka. Članovi 
prosudbenog povjerenstva svoj su posao 
radili u ugodnoj atmosferi naše škole. 
Organizacija natjecanja zadovoljila je 
sve uključene, a na rad povjerenstva nije 
uložena niti jedna primjedba. S ponosom 
možemo naglasiti da su na državno na-
tjecanje poslana i tri likovna rada učenika 
OŠ Lovas – Lucije Sabljak, Nikoline Dev-
čić i Mihaele Ivanika. 
Učenici, učitelji i svi zaposlenici OŠ Lo-
vas, na čelu s ravnateljicom gđom J. Baltić, 
koriste prigodu da nadolazeće blagdane 
Uskrsa čestitaju svim Lovaščanima i Opa-
tovčanima te svim čitateljima Lovaskog 
lista. M. Peulić

Odigrana revijalna utakmica 
učenici – nastavnici

I ove je godine odigrana revijalna malonogometna uta-
kmica između učenika i nastavnika OŠ Lovas. Naime, u 
školskoj-sportskoj dvorani nakon iscrpljujućih 2x20 mi-
nuta utakmica je završila neriješenim rezultatom a bolji 
nakon izvođenja sedmeraca bili su učenici koji su pobije-
dili 2:1. Razočarani nastavnici odmah su zatražili revanš 
koji bi se trebao odigrati kroz koji mjesec. M. Peulić

Učenici 7. razreda OŠ Lovas posjetili 
su 22. ožujka zajednicu Cenacolo 
u Šarengradu. Praćeni razrednicom 
gđom L. Stuparić Begović i učiteljima 
predmetne nastave, „sedmaši“ su se 
mogli pobliže upoznati s zajednicom 
i njenim aktivnostima, čuti priče 
pojedinaca koji su njihovih godina 
krenuli putem ovisnosti. Učenici su se 
imali prilike razgovarati s pojedincima 
ali i čuti da osim ovisnika o teškim 
drogama u Šarengradu ima i ovisnika 
o kocki, „playstationu“, internetu i dr. 

„Ni jedan trenutak u šarengradskoj 
zajednici nije uzaludan jer je vrlo 
dobro isplanirano i iskorišteno 
vrijeme u radu, molitvi, međusobnom 
druženju, u izlaženju iz sebe“, “Svoju 
odbačenost od svih, osjećaj manje 
vrijednosti pokušao sam liječiti 
drogom“, samo su neki od rečenica 
štićenika zajednice u Šarengradu koji 
su učenicima poručili da se za svaki 
problem konzultiraju s učiteljima i 
roditeljima.

M. Peulić

Učenici posjetili zajednicu  
Cenacolo u Šarengradu



24

Već nekoliko godina u Lovasu djeluje 
knjižnica – ogranak Gradske knjižni-
ce Vukovar, čiji je rad reguliran ugo-
vorom između Općine Lovas i spo-
menute matične knjižnice. Ogranak u 
Lovasu ima funkciju općinske narod-
ne knjižnice  i u potpunosti ga finan-
cira Općina Lovas (cca 100.000,00 
kn godišnje). Pri tom,  sve organiza-
cijske i stručne poslove obavlja Grad-
ska knjižnica Vukovar.
Iako je knjižnica svojevremeno za-
počela raditi sa skromnim knjižnim 
fondom, danas se može pohvaliti sa 
6.644 primjerka knjižne te 166 ne-
knjižne građe. Uz to, valja napome-
nuti da je u knjižnicu učlanjeno sto-
tinu članova, od čega 54 djece. Sve 

članstvo na raspolaganju, pored nave-
denog, ima i tri računala s pristupom 
Internetu, dnevni tisak, mjesečnike te 
časopise za djecu. Rad knjižnice po-
dupire i Ministarstvo kulture pa je u 
2009. godini iz otkupa Ministarstva 
pristiglo 83 jedinice knjižne građe i 
nabavljeno jedno novo računalo, dok 
je Gradska knjižnica Vukovar zamije-
nila neispravni laserski pisač. Obnovu 
knjižnog fonda podupire i Općina 
Lovas, izdvajajući iz proračuna za te 
namjene iznos od 10.000,00 kn. 
U ogranku Lovas tijekom godine or-
ganizirane su i različite aktivnosti i 
događanja poput: izložbi, edukativ-
nih i kreativnih radionica, susreta i 
predstava. I na kraju, obavještavamo 

sve zainteresirane čitatelje i posjeti-
telje da i u 2010. Ogranak u Lovasu   
nastavlja s radom prema slijedećem 
rasporedu: ponedjeljak, utorak, četvr-
tak, petak: 16,00 – 19,30  sati, srije-
da: 10,00 – 13,30 sati te subota: 1. i 
3. u  mjesecu: 10,00 – 13,00 sati.

Tanja Paša

U srijedu, 17. veljače 2010. godine, u prostorijama Op-
ćinske vijećnice održan je sastanak Udruge mladih Opći-
ne Lovas. Predsjednik udruge g M. Markešić osvrnuo se 
na rad udruge u protekloj godini, te napomenuo kako je 
udruga unatoč nedostatku financijskih sredstava ostvarila 
značajne rezultate od kojih je najzapaženije prošlo sudje-
lovanje u projektu „Mladi zajedno“.  Iz projekta „Mladi 
zajedno“ kojem je Udruga mladih općine Lovas pridru-
ženi partner a Europski Dom Vukovar nositelj projekta, 
mladima Lovasa i Opatovca donirano je računalo koje oni 
mogu koristiti za svoje potrebe. „Iz  spomenutog projekta 
proizići će mnoge radionice i aktivnosti a jednu radionicu 
planiramo održati s predstavnicima vlasti, udruga građana 
i medija a na temu wireless mreže čime želimo stanovnike 
Lovasa i Opatovca upoznati s novom mogućnošću spajanja 
na Internet mrežu“, rekao je g. Mladen Markešić, predsjed-
nik Udruge mladih. Između ostalog napomenuo je kako 
udruga ima mali broj članova i kako se svaki član mora 
potruditi da prezentira udrugu i prikuplja nove članove. 
Skupština je završila donošenjem plana djelovanja za 2010. 
godinu te je dogovoreno da će svaki član na sebe preuzeti 
odgovornost za pojedinu aktivnost. M. Peulić

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA  
UDRUGE MLADIH OPĆINE LOVAS

Godišnja 
skupština ribičke 
udruge „Smuđ“ 

donijela promjene
Na godišnjoj skupštini ribičke udru-
ge „Smuđ“ Lovas, održanoj u ne-
djelju 21.02., 25 prisutnih članova 
lovaske ribičke udruge izabralo je 
novu upravu. Tako je za predsjedni-
ka udruge imenovan Vlado Ostrun, 
za tajnika T. Zolika, blagajnika M. 
Sabljak te za predsjednika takmi-
čarske komisije P. Sabljak. Ribička 
udruga „Smuđ“ nastaviti će funkci-
onirati na zadovoljstvo svih njenih 
članova, uz neke izmjene, kao i do 
sada, između ostalog rekao je no-
voizabrani predsjednik udruge V. 
Ostrun.

S KNJIGOM I U 2010.



25

Održana godišnja skupština 
NK Lovasa 

U nedjelju 18.01., u prostorijama nogometnog kluba, odr-
žana je godišnja skupština NK Lovas. Predsjednik kluba g. 
Josip Videković osvrnuo se na proteklu godinu, podsjetio je 
na izvrsne rezultate jesenskog dijela polusezone 2009/2010. 
kada je NK Lovas postigao veliki uspjeh i osvojio prvo 
mjesto pri čemu je najavio da Uprava namjerava podržati 
trenera i igrače u osvajanju prvog mjesta- plasmana u I Žu-
panijsku nogometnu ligu. Također je rekao da NK Lovas u 
bližoj povijesti nikada nije bolje stajao, podržao je i pohva-
lio i rad s mladima, te zahvalio svima koji su bili uz klub te 
na bilo koji način pridonijeli uspjehu osobito sponzorima. 
Godišnjoj skupštini prisustvovao je i načelnik Općine g.S. 
Milas, dožupan Vukovarsko-srijemske županije Ž. Cirba te 
predstavnici nekih sponzora- Aratora-PZ Lovasa, Lucidus 
d.o.o., Citrus d.o.o. kao i predstavnici udruga s područja 
Općine, igraći, članovi Uprave te vjerni navijači kluba.  

Nakon uspješne jesenske polusezone 
i osvajanja prvog mjesta nogometni 
klub Lovas sredinom veljače počeo je 
pripreme za nastavak natjecanja.
Kako je zima bila hladna i duga veći-
na treninga se održavala u dvorani što 
se nije dobro odrazilo na formu igra-
ča, ali se nadamo da će se do početka 
prvenstva i forma popraviti.
U subotu 06. ožujka gosti NK Lovasa 
bili su igrači i uprava NK Napredak 
iz Rušana (općina Gradina kod Viro-
vitice). U sklopu posijeta posijetili su 
Vukovar gdje ih je ispred našeg kluba 
dočekao zamjenik načelnika općine 
Lovas i tajnik kluba Ivan Mujić. Gosti 
predvođeni predsjednikom Damirom 
Brdarićem obišli su kameni križ na 
ušću Vuke, zatim se poklonili Hrvat-
skim braniteljima na memorijalnom 
groblju te obišli Ovčaru, mjesto stra-
danja branitelja i ranjenika iz Vuko-
varske bolnice.
Dolaskom u Lovas kratko su se zadr-
žali kod tzv. minskog polja gdje sam 
goste upoznao sa stradanjem mještana 
Lovasa od 10.10.1991., minskog po-
lja pa sve do krvavog badnjaka i boži-
ća. Potom smo otišli do našeg groblja 
gdje su gosti položili Cvijeće i zapa-
lili svijeće kod masovne grobnice, za 
sve žrtve domovinskog rata iz Lovasa. 
Dolaskom igrača i uprave NK Napre-
dak u Lovas je došao i njihov poća-
sni predsjednik general Đuro Dečak 
koji je i predsjednik lovačkog saveza 
Hrvatske.

Uglednog gosta zajedno sa upravom 
NK Lovas pozdravio je i dožupan Vu-
kovarsko-srijemski gosp. Željko Cir-
ba, tu su bili i članovi lovačke udruge 
Sokol iz Lovasa koji su gosp. Dečaka 
upoznali sa svojom udrugom i lovač-
kim domom.
Prijateljska utakmica odigrana je u 
Sotinu koju su gosti dobili sa 2 : 1 
ali važnije od rezultata je prijateljsko 
ozračje koje je bilo prije i tijekom 
utakmice.
Nakon utakmice nastavljeno je druže-

nje u našem sportskom centru te uz 
pozdrav dobrodošlice od predsjedni-
ka NK Lovas gosp. Josipa Videkovića, 
načelnika Stjepana Milasa i dožupana 
Željka Cirbe, gosti i domaćini izmije-
nili su prigodne poklone. Predsjednik 
NK Napredak gosp. Damir Brdarić 
zahvalio se našem klubu na gosto-
primstvu i pozvao naš klub u goste 
u Rušane što smo sa zadovoljstvom 
prihvatili a o terminu ćemo se dogo-
voriti. NK Napredak se takmiči u II 
ŽNL Virovitičko-podravske županije 
gdje kao i naš klub drži prvo mjesto.
Našim Prijateljima zahvaljujemo na 
posijetu želimo im puno uspjeha u 
proljetnom dijelu, zahvaljujemo gosp. 
Damiru Brdariću i gosp. Franji Vi-
ljevcu sa kojima sam dogovarao ovaj 
posjet i što su prihvatili naš poziv.
Koristim ovu priliku da našim dragim 
gostima, a tako i svim žiteljima općine
Lovas zaželim svako dobro povodom 
blagdana Uskrsa. Ivan Mujić

Sport u Opatovcu
Vezano za  sportske aktivnosti u Opatovcu porazgovarali 
smo s predsjednikom NK Opatovac i ŠRK Opatovac g. 
Markom Poletom koji je rekao:
„NK Opatovac imao je u prvom dijelu prvenstva pro-
blem s igračkim kadrom, točnije brojem igrača, pa neke 
utakmice nismo mogli niti odigrati, što se u konačnici 
odrazilo na rezultat i prilično loš plasman. Uspjeli smo 
vratiti neke igrače, u skladu s mogućnostima odigrali 
smo neke pripremne utakmice,  te konsolidirati redo-
ve za drugi dio prvenstva te se nadamo boljim igrama i 
plasmanu. 

Što se tiče aktivnosti unutar ribičkog kluba u fazi je pri-
kupljanje novih članova, izdavanje potrebitih udruga te 
poribljavanje i pripreme oko nadolazećih aktivnosti“.

NK Lovas ugostio NK Napredak iz Rušana
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Kiša lije, baš lije nemilo
Sviće zora godina je nova, kiša curi sa naših krovova. Igra 
igru ova naša zima, vatre nema ako nema dima. Prosinac 
je snijeg je zapadao, i tri dana nije padati stao. Iz tog 
mraz nas protresao, na dvadeseti podeok ispod ništice 
pao. I Božić nam umiven došao, silni snijeg je do tada 
nestao. Ovih dana toplo nam je vrijeme, proljeće je nema 
tu dileme. Silvestar je kiša silno pada, u kući smo nama 
više rada. Cijele noći Silvestarske lije, voda curi kroz naše 
avlije. Voda lije, već je sedam sati, novo je 
ljeto, da li će kiša stati? Oprala 
je što prljavo bilo, kiša lije, 
baš lije nemilo.

Marko Sabljak Beli

U svoje ime u ime moje obitelji u ime 
molitvene zajednice Krvi Kristove u 
ime svih župljana župe sv. Mihaela  
želim tebi dragi naš Patrizio, tvojoj 
obitelji i tvom narodu Sretan i blago-
slovljen Uskrs.
Dragi German Patrizio ti si našoj mo-
litvenoj zajednici dodijeljen za naše 
kumče. Svojim skromnim novčanim 
prilozima želimo pomoći u tvom dalj-
njem školovanju. U tvom kratkom ži-
votopisu stoji: German Patrizio Tixe 
Larrago rođ: 09.11.1999. QUITO 
GASTO siromašna četvrt u zemlji 

Ekvador, južna Amerika. Zdravlje, 
neishranjenost, 2 razred osnovne ško-
le. Želiš biti policajac. 
German Patrizio živi sa svojom maj-
kom, očuhom, braćom i jednom se-
stričnom koju su posvojili jer se o njoj 
nema tko brinuti. Ona ne pohađa 
školu.
Dragi Patrizio tvoja slika u mom 
domu zauzima vidno mjesto. Svaki 
dan pogled zastane na tren na tvojoj 
slici kratko se pomolim i preporučim 
tvom zaštitniku sv. Patriku, neko te 
vodi i čuva u ovom burnom i nemir-
nom svijetu. Naša zajednica Krvi Kri-
stove nastaviti će pomagati i moliti za 
tebe, ali i za druge potrebite u cijelom 
svijetu. 
Dragi Patrik i mi smo bili nesret-
ni, krvavi rat otjerao nas je sa naših 
ognjišta u progonstvo rastjerao diljem 
svijeta. Bog je htio mi smo se vratili 
na svoja srušena i spaljena ognjišta. I 
mi smo trebali tuđu pomoć. Kako je 

čovjek sretan kad može pomagati.
Neka ti se sve želje ispune da posta-
neš policajac. Brani svoje dostojan-
stvo, dostojanstvo svoje obitelji, svoga 
naroda. Dragi Patrik znam da nećeš 
znati ovo pročitati, ali ima tamo na-
ših misionara i misionarki koje će ti 
to prevesti.
Nama ostaje da se molimo za sve vas. 
Ovo pismo uputila sam na adresu 
Patrizija t.j. u Ekvador ju. Amerika. 
Došla sam na ideju da to pismo pre-
dam da se objavi u našem Lovaskom 
listu. Mnogi ne znaju da molitvena 
zajednica Krvi Kristove daje svoje 
novčane priloge za daljnje školova-
nje našeg kumčeta Patrizija. Bit će 
mi drago ako ovo objavite. Stoga vam 
prilažem i sliku malog Patrizija. Hvale 
vrijedno zar ne.

Sretan Uskrs  
uredništvu Lovaskog lista

Katica Filić-Gađina

Lovas, 02.02.2010.

Dragi German Patrizio

Djeca pjevaju hitove 2009.

Dan nakon Božića, 26. prosinca, u Domu kulture u Lova-
su održano je tradicionalno natjecanje u pjevanju pod na-
zivom „Djeca pjevaju hitove“. Pred prepunom dvoranom 
nastupilo je šest natjecateljica i jedan natjecatelj a pjevali 
su pojedinačno i u duetu. Prema ocjenjivačkoj komisiji 
najveći broj bodova za vokalni i scenski nastup(49) sku-
pio je Domagoj Paša(Lovas) koji je pobijedio s pjesmom 
„Pratim te“(Toše Proeski) ispred mlade Komletičanke Ga-
brijele Đojić koja je s pjesmom „Moj si anđeo“ prikupila 
46 bodova. Treće mjesto s 44 boda „odnio“ je duet Vedrane 
Keser i Barbare Devčić(Lovas) koji je sakupio 44 boda s 
pjesmom“Rano je“. 
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U petak 12. ožujka u našoj župi obavljena je kanonska vi-
zitacija. Prije toga, 4. ožujka vlč. Nedjeljko Čutura, ravna-
telj BUZUK-a izvršio je uvid u financijsko i materijalno 
stanje župe. Kanonsku vizitaciju obavio je pomoćni biskup 
đakovačko-osječki dr. Đuro Hranić sa suvizitatorom vlč. 
Matom Mićanom. Vizitacija je obuhvatila slijedeće:
- doček biskupa u župnoj crkvi, posjet vrtiću i školi
- susret sa stradalnicima domovinskog rata (posjet Spo-
men-križu i spomen sobi uz biskupov nagovor i molitvu za 

sve poginule i nestale
- susret s molitve-
nom skupinom za 
duhovna zvanja i 
skupinom koja skrbi 
o uređenju crkve
- ručak u župnom 
dvoru
- posjet filijalnoj za-
jednici u Opatovcu 

(susret s vjernicima i djecom vjeroučenicima i njihovim 
roditeljima i nakon toga pobožnost križnog puta koji je 
predvodio biskup
- susret i razgovor s članovima župnog ekonomskog i pa-
storalnog vijeća
- susret s vjeroučenicima i njihovim roditeljima iz Sotina
- Križni put i misa u župnoj crkvi, koju je uz koncelebra-
ciju vlč. Mate Mićana i vlč. Zlatka Rajčevca predslavio bi-
skup dr. Đuro Hranić
Biskup dr. Đuro Hranić bio je oduševljen prijamom i pri-
stupom vjernika i pozivao je na veću angažiranost u životu 
župne zajednice. Pohvalio je našu župnu zajednicu istakav-
ši da je mnogo učinila na području obnove, a napose da je 
rijedak primjer među malim župama, koja je do sada us-
pijevala sama osigurati redovne potrebe života i rada župe.

DJEČJA KORIZMA U 
OPATOVCU

Ostvarenje korizma kao priprave za Uskrs kao i prijašnjih 
godina naša zajednica provodi i pobožnošću PUTA KRI-
ŽA (Križnog puta). Međutim zalaganjem  vjeroučiteljice 
gospođice Anice Ćorić i naši mali vjernici u Opatovcu 
su imali i imaju svoju pobožnost prilagođenu njihovom 
uzrastu.

NOVI LUSTERI 
Naše crkve, kako župna u Sotinu tako i ona filijalna u 
Opatovcu, dobile su nove lustere. Luster u Opatovcu  za 
Božić je darivala obitelj Ante Ivanike, mlađeg. Isti je sta-
jao 5.000,00 kuna. Župnu pak crkvu darivale su majke 
poginulih i nasilno odvedenih Sotinčana. Vrijednost ovog 
lustera je 17.000,00 kuna. 

„NE BOJTE SE, JA SAM“
Nalazimo se u svetom vre-
menu korizme i priprave za 
Uskrs i pozivu na obnovu i 
vlastito osposobljavanje za 
radost novog ustajanja i no-
vog života. No u ovoj koriz-
mi pokušavaju nas uvjeriti 
da smo nemoćni i da nema 
ustajanja iz tamne jame u 
kojoj čovječanstvo glavinja 
u mraku, kao muha bez gla-
ve. Ne žele lažni „spasitelji“ 
priznati da su nemoćni i da 

bi i nas željeli u to uvjeriti zato jer su nam maknuli križ 
Kristov na kome je raspeta ljubav, a na njegovo mjesto 
donijelo su bezbroj praznih križeva koji vode u bezna-
đe „modernog, suvremenog, naprednog“ života. Mi pre-
stanimo slušati besmislene zablude i svim srcem i svom 
dušom ponovimo riječi KLANJAMO TI SE KRISTE I 
BLAGOSLIVLJAMO TE, je nakon Tvog križa, Kalvari-
je i groba  ti si onaj koji nam govoriš: „NE BOJTE SE -  
JA SAM“ (što znači JA SAM KOJI JESAM I NE MOGU 
NE BITI)! Pođimo stoga za Kristom pa će nestati svaki 
strah i nemoć i postat ćemo sposobni radovati se vlastitim 
svakodnevnim uskrsima i pobjedama. Sa željom da nam 
svima ovo sveto vrijeme podari milost sposobnosti rado-
vati se nepobjedivosti koju nam daruje Uskrsli riječima 
„NE BOJTE SE“, želim svim župljanima, svim čitatelji-
ma Lovaskog lista“ i svim ljudima dobre volje da prestanu 
tražiti „ŽIVOGA među kojekakvim mrtvima, JER ŽIVI 
USKRSNU!!! U tom ozračju bio Vam svima VESEO, 
RADOSTAN I PONOSNO SRETAN USKRS. 

Stranicu uredio vlč. Zlatko Rajčevac

Vjerski život – Opatovac 

KANONSKA VIZITACIJA U ŽUPI SOTIN
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Vjerski život – Lovas 

KANONSKA VIZITACIJA ŽUPE LOVAS

„Da bi žetva bila bogata, malo zrno mora umrijeti u ze-
mlji“ uputio je riječi ohrabrenja i potpore pomoćni biskup 
đakovačko-osječki, mons. dr. Đuro Hranić, na kanonskoj 
vizitaciji 09. ožujka, osvrnuvši se na uspješnu obnovu na-
kon velikih ljudskih i materijalnih stradanja župe Lovas za 
vrijeme Domovinskog rata. 
Praćen dekanom đakovačkog dekanata  Tomislavom Čor-
lukom te domaćim župnikom  Borislavom Romićem, u 
prvom dijelu svoga posjeta mons. dr. Hranić susreo se s 
djelatnicima i gospodarstvenicima poduzeća Triko, Ara-
tor i PZ Lovas, članovima Udruge umirovljenika te duž-
nosnicima i djelatnicima Općine Lovas. Nakon što mu je 
situaciju na području županije predstavio zamjenik župana 
vukovarsko-srijemskog Željko Cirba, a općinske projekte 

i dostignuća načelnik Stjepan Milas, pomoćni biskup je 
pohvalio zajedništvo, požrtvovnost, brigu za pojedinca, ali 
i zamijećeno zanemarivanje vlastitog interesa u podizanju 
gospodarskog i društvenog života ove lokalne i crkvene za-
jednice. Ujedno je istaknuo uvjerenje da smo snažni ono-
liko koliko smo čvrsti na svojim rubovima te da moralna 
snaga, duboka vjera, uvjerenje, dobrota i ljubav nemaju 
granica i pobjeđuju smrt.

„Nemojte se zadovoljiti osrednjošću i minimalnošću jer 
naše društvo treba mlade, sposobne, obrazovane i pleme-
nite ljude“  poručio je biskup učenicima Osnovne škole 
Lovas, ali i ministrantima i budućim krizmanicima pri nji-
hovom zajedničkom susretu.
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PROSLAVA USKRSA – 2010. godine!
Čovjek pravi sebi suvremene ceste s višetračnim kolnicima, što ih uređuje po svim svjetskim standardima , a taj isti čovjek 
REDOVITO ne zna tako kvalitetno „UREDITI i dotjerati svoju ŽIVOTNU STAZU kojom treba ići svome vječnom 
cilju, svome vječnom ODREDIŠTU – u VJEČNOST!
To je najčešće JEDNOSMJERNA CESTA, koja može biti vrlo široka, ali vrlo upitna kamo će čovjeka dovesti, pa možda 
i u slijepu ulicu!!!
Isus Krist je svojim životom, patnjom, križem, smrću, a pogotovo svojim USKRSNUĆEM PROŠIRIO sve naše uske i 
krivudave putove kada je sišao od Oca k nama – s Neba na zemlju, iz vječnosti u vrijeme, pa je taj naš put, Isus učinio 
NAPRAVIO DVOSMJERNOM CESTOM– NEBO – ZEMLJA i ZEMLJA – NEBO! To je postao JEDINI I PRAVI 
PUT za SVE LJUDE! Ma kako taj put bio uzak, trnovit i KRIŽOVIT – NAJSIGURNIJE – da i mi stignemo traženom 
i željenom ODREDIŠTU –  u Vječnu Sreću, budući da je NJIME – tim putem - Sin Božji došao u SUSRET k nama!
Zato je ISUS USKRSNUO – pobijedio smrt, grob, raspadanje i svaku našu trulež uništio, da nas obdari radošću, pono-
som, SLOBODOM svojih učenika u današnjem svijetu! I zbog toga Vam SVIMA 
želim takav USKRS ČESTITATI! 

Vaš župnik Borislav Romić

Radost i svjetlost, ali i ohrabrenje te duševni mir,  unio je 
svojim posjetom biskup Hranić u tešku svakodnevnicu du-
gogodišnje bolesnice Katice  Somborac.  Slijedili su susreti 
sa članovima molitvene zajednice „Krvi Kristove“, udruge 
„Sv. Vinka Paulskog“ te Župnog ekonomskog i pastoral-
nog vijeća. 

Kanonska vizitacija privedena je kraju koncelebriranim 
misnim slavljem, u kojemu je za vrijeme propovjedi, bi-
skup Hranić još jednom istaknuo važnost obitelji kao stu-
pa crkvene zajednice, naglasivši da nam „zdrava poniznost i 
otvorenost pomažu da budemo kvalitetniji i bogatiji u svo-
jim nastojanjima“.  Nakon euharistije upriličen je  susret s 
pjevačima crkvenog zbora i voditeljicom orguljašicom, što 
je bila prilika zahvale za njihovu angažiranost u pojedinim 
područjima crkvenog života.  

Nakon  kanonske vizitacije župljani župe Lovas ponijeli su 
sa sobom obilje Božjeg blagoslova, ali i duboko u srcu ure-
zanu poruku mons. Hranića:  „Gledajte kako se služe, kako 
se ljube, kako poštuju jedan drugog – tako se prepoznaju 
kršćani“.  Tanja Paša
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Predsjednik Općinskog Vijeća
Općine Lovas

Berislav Filić, ing.

Zamjenik predsjednika Općinskog 
Vijeća Općine Lovas

Stjepan Pančić, oec.

Zamjenik predsjednika Općinskog 
Vijeća Općine Lovas

Ivan Pole, dipl.oec.

Načelnik Općine Lovas

Stjepan Milas

Zamjenik načelnika  
Općine Lovas

Ivan Mujić

Pročelnica JUO

Tanja Paša, oec.

Uskrs – najveći blagdan kršćanskog svijeta,
simbol pobjede dobra nad zlim,

svjetla nad tamom, neprolaznosti i vječnog života,
neka svim građanima općine Lovas donese mir,

blagostanje i nadu u bolje sutra!

Povodom Uskrsa, najvećeg kršćanskog blagdana
upućujemo svim građanima općine Lovas

najsrdačnije čestitke
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Najveći blagdan kršćanskog svijeta – Uskrs,
neka svim kršćanima Općine Lovas

donese mir, radost i blagostanje,
te vjeru i nadu u bolji svijet,

želi Vam

Predsjednik Općinskog odbora  HDZ  Općine Lovas
Željko Cirba, dipl. ing.

Predsjednik TO Lovas Predsjednik Mladeži 
HDZ  Općine Lovas

Predsjednik TO Opatovac

Ivan Mujić Stjepan Mađarević Stjepan Milas

Svjetlost Uskrsa neka obasja svaki dom, 
a uskrsli Isus učvrsti vjeru u pravdu i neprolaznost, 

te probudi novu nadu u bolji i radosniji život, 

želi vam

Ministarstvo poljoprivrede, 
ribarstva i ruralnog razvoja

ministar Petar Čobanković, dipl ing.
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Svim kršćanima Općine Lovas i
Vukovarsko-srijemske županije

Sretan Uskrs i 
Uskrsne Blagdane

žele

Županijska skupština,
vukovarsko-srijemski župan Božo Galić, dipl.ing.

i zamjenik župana vukovarsko-srijemskog Željko Cirba, dipl.ing.


